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Woord vooraf 

Dit boek gaat over de bestrijding van ongewenste amusementsmuziek in Duitsland 
en Nederland tussen 1920 en 1945. In het eerste deel wordt beschreven hoe beide 
landen na afloop van de Eerste Wereldoorlog kennismaakten met moderne dansen 
en jazzmuziek afkomstig uit de Verenigde Staten. De overwegend negatieve respons 
van de gevestigde muziekwereld vond na verloop van tijd weerklank in andere 
sectoren van de samenleving, onder andere in de jeugdbeweging, aan de univer
siteiten, in de pers, bij geestelijken en politici. Vanaf 1933 werden in Duitsland 
alle joodse en 'politisch unzuverlässige' musici uit het culturele leven verwijderd 
en kwam het vervolgens tot een georganiseerde bestrijding van swing- en jazz
muziek door de Reichskulturkammer. In Nederland hield de overheid zich voor
alsnog afzijdig. Alleen burgemeester De Vlugt van Amsterdam kondigde in 1936 
een speelverbod voor Surinaamse musici af. 

Na mei 1940 veranderde dat. De door het propagandaministerie van Goebbels 
en de Reichsmusikkammer afgekondigde maatregelen moesten ook in Nederland 
doorgevoerd worden. Gedurende de eerste maanden van de bezetting werden nog 
nauwelijks beperkingen opgelegd, maar na de oprichting van het Departement 
van Volksvoorlichting en Kunsten en de totstandkoming van de Nederlandsche 
Kultuurkamer kregen musici, journalisten, programmamakers en horeca-exploi-
tanten te maken met een stroom van voorschriften en verbodsbepalingen, waarmee 
de vrijheid van muzikale meningsuiting, zowel op het podium als in de media, 
aan banden werd gelegd. Het tweede deel van deze studie is geheel gewijd aan de 
beschrijving van dat proces. 

Naast de vele brieven, ambtelijke nota's, politierapporten en vergaderverslagen 
uit de collecties van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, het 
Duitse Bundesarchiv en het Nederlands Jazzarchief, vormden ook interviews met 
diverse betrokkenen, alsmede een kleine enquête onder jazzliefhebbers en musici 
een bron waaruit ik tijdens mijn onderzoek rijkelijk heb kunnen putten. 

Ik dank allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek. In het 
bijzonder de Jazzfans uit Hamburg, die mij zo uitvoerig en openhartig over hun 
'Swing-Jugend' hebben verteld, alsmede de talloze archiefmedewerkers, historici 



W O O R D VOORAF 

en muziekexperts die mijn zoektocht in Duitsland in velerlei opzicht tot een succes 
wisten te maken. Een van hen was Bernd Polster. Hij zette mij ertoe aan om ook 
de lotgevallen van de jazzmusici en het publiek in Nederland te gaan bestuderen. 
Dankzij de bereidheid van velen om keer op keer, zowel schriftelijk als mondeling, 
over hun ervaringen van weleer te rapporteren, is dat ook gelukt. 

Goede herinneringen bewaar ik aan de uren die ik doorbracht in de dependance 
van het voormalige Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie aan de Amsterdamse 
Herengracht. De ontspannen sfeer, de soepele toepassing van de huisregels en 
vooral de hulp van Erik Somers en niet te vergeten Fred Vooren, die in de spelonken 
van het archief telkens weer nieuwe bronnen wist aan te boren, waren voor het 
onderzoek van onschatbare waarde. Datzelfde geldt in niet mindere mate voor de 
adviezen van Harry Coster, die mij wegwijs maakte in de wereld van schellak
broodjes en matrijsnummers, voor de vele telefoonsessies met Frans Oudejans 
over de jazzscene van weleer en voor de gesprekken met medewerkers van het 
Nationaal Jazz Archief, in het bijzonder Herman Openneer, die zijn onuitputtelijke 
kennis van de Nederlandse jazzgeschiedenis van meet af aan met mij heeft gedeeld 
en daarbij steeds weer verse koffie serveerde. 

Ik dank ten slotte mijn zus Gerry Oostrom-Wouters voor het vele correctiewerk 
en mijn vrienden Rens Broekhuis, Mirjam Houtlosser, Arnold Vogel, Frank 
Schuurmans en Peter Domela Nieuwenhuis, die mij op mijn 'eenzame tocht' 
hebben vergezeld. Bijzonder veel dank ben ik verschuldigd aan mijn promotor 
Piet de Rooy voor zijn niet-aflatende steun en goede humeur, aan mijn kinderen 
Nanouk en Dexter, die zo vaak stil moesten zijn en aan mijn vriendin Desiree 
van Warmerdam, die mij al die jaren in leven heeft gehouden en bovendien de 
samenstelling van het personenregister voor haar rekening nam. Het stemt mij 
zeer gelukkig dat ook mijn moeder de voltooiing van deze arbeid heeft meegemaakt. 
Mijn vader kon er helaas niet meer bij zijn. Aan hem draag ik dit boek op. 

Kees Wouters 
juli 1999 
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HOOFDSTUK I 

Amerikaanse amusementsmuziek 
in Nederland 1920-1940 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte het Nederlandse publiek kennis met de 
dansen en liedjes van een groep Engelse matrozen en soldaten, die na de val van 
Antwerpen naar Nederland waren gevlucht. Ze werden geïnterneerd in Groningen 
in houten barakken. Onder de naam 'Timbertown Follies' traden ze daar op. 
Aanvankelijk alleen tervermaakvan de ongeveeri500 aanwezige Engelse militairen, 
maar later werden er ook Groningers uitgenodigd en vanaf november 1915 maakte 
de groep verschillende tournees door het hele land. Daarbij werden voor het eerst 
moderne gesyncopeerde 'songs' ten gehore gebracht, in vierkwartsmaat en opge
bouwd uit 'chorussen' van 32 maten.1 

De naam 'jazz' was toen nog onbekend, maar dat veranderde toen in 1919 op 
diverse dansscholen 'jes', 'jas' of 'yasz' (men was niet zeker van de juiste spelling), 
als een nieuwe Amerikaanse dans werd geïntroduceerd. In maart 1920 speelde de 
Britse 'Mayfair Jazzband' (in Nederland beter bekend als 'The London Five') 
onder leiding van Lewis Jones in Den Haag en in de loop van datzelfde jaar richtte 
de Amsterdamse dansleraar James Meijer het eerste Nederlandse professionele 
jazzorkest op: 'The James Meijer's Jazzband' onder leiding van de pianist Leo de 
la Fuente. Een jaar eerder was Meijer naar Engeland gegaan om aldaar inspiratie 
op te doen in de moderne balzalen.2 Via zijn orkest en vooral via de BBC-radio-
programma's vanuit het Savoy Hotel in Londen werden de Engelse ballroomdances 
in Nederland populair. Vanaf 1919 kwamen ook de eerste Amerikaanse dansplaten 
in omloop. 

Zowel de Engelse ballroom-dansen als de Amerikaanse Ragtimes bleken enorm 
aan te slaan. Het uitgaanspubliek verkeerde in een uitgelaten stemming. Men had 
genoeg van de 'Wiener Damenkapelle', van de salonorkestjes en de melodieën 
van Johann Strauss en Franz Lehar. De mensen vroegen om Jazz. In plaats van 
'tango-tea' bij Pschorr in Rotterdam, wilde men dansen. De ene na de andere 
modedans werd geïntroduceerd: de shimmy, de charleston, de black bottom. Een 
ingrijpende verbouwing veranderde Pschorr in een danstempel en op het decor 
achter het podium prijkte onder de tekst 'Welcome in New York' een twee meter 
hoge afbeelding van het vrijheidsbeeld.3 De strijkjes werden uitgebreid met een 
grote trom, voorzien van een claxon en een emaille pannetje, toentertijd genoeg 
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HOOFDSTUK I 

om van een jazzband te kunnen spreken. Maar dat duurde niet lang. Om het 
gebrek aan blazers op te vangen werden saxofonisten, trompettisten en klarinet
tisten uit militaire kapellen aangetrokken. Oudere muzikanten, strijkers en pia
nisten kregen bijles op een blaasinstrument. 

Naar de oude amusements- en salonorkesten was geen vraag meer. Tot aan het 
eind van de Eerste Wereldoorlog bestond het repertoire van deze strijkjes en 
kapellen hoofdzakelijk uit Franse en Duitse liederen, Weense walsen, tango's en 
populaire operettemelodieën, gearrangeerd voor een kleine bezetting. De musici 
uit deze orkesten hadden doorgaans een klassieke muziekopleiding genoten en 
verdienden een zeer bescheiden inkomen in een van de symfonie- of bioscoop
orkesten. Om het hoofd boven water te houden waren zij aangewezen op het 
geven van muzieklessen of het spelen van amusementsmuziek, maar in de loop 
van de jaren twintig noopte de populariteit van de nieuwe Amerikaanse dansen 
tot aanpassing van het repertoire, hetgeen voor veel muzikanten van de oude 
stempel zeer problematisch was. Voor hen, die de stap van Franz von Suppé naar 
Alexanders Ragtime Band en van de viool naar de saxofoon wel snel genoeg konden 
en wilden maken, was er meer dan genoeg werk.4 

Dat gold vooral voor de jongere generatie, die geïnspireerd door het Amerikaanse 
orkest van Paul Whiteman en Engelse bands als 'The Savoy Orpheans' en het 
orkest van Jack Hylton (beide waren op hun beurt eveneens door Whiteman 
beïnvloed) zelf moderne danskapellen vormde. In 1925 werd 'The Jumbling Five' 
opgericht, waarin onder anderen Sem Dasberg en Wim Poppink speelden. Een 
jaar later zagen 'The Original Ramblers' met Jack en Louis de Vries, Theo Uden 
Masman en Kees Kranenburg het licht en de gebroeders Philip en Dick Wille
brandts uit Rotterdam begonnen in 1929 met een eigen orkest.5 

Deze professionele orkesten hadden hun wortels in het amateur-circuit. Zo 
begon de muzikale carrière van Theo Uden Masman in februari 1923 bij 'The 
Original Syncopaters', een 'Origineele Jazz-Band', die al sinds 1922 optrad tijdens 
chique feesten en soirees in den Haag. De amateuristische jazzbeoefening ge
schiedde vooral in de beter gesitueerde kringen en met name in de studentenwereld. 
Hier sprak men Engels en had men de beschikking over voldoende geld om 
grammofoonplaten en dure instrumenten aan te schaffen. Menige universiteit of 
HBS kende een eigen corps-of schoolband. In Den Haag bijvoorbeeld speelden 
sinds 1924 'The Queen's Melodists', een combinatie van studenten en welgestelde 
burgers met o.a. Theo Uden Masman en later Melle Weersma aan de piano.7 In 
Breda werden de feestavonden van de 'Rijks HBS-club' opgeluisterd door de in 
1924 opgerichte 'Mascotte Band' onder leiding van pianist Albert Spronk en in 
hetzelfde jaar begon ook de Bredase 'Victoria Band' onder leiding van Theo Abels 
met de eerste repetities.8 In 1925 richtte men aan de Leidse universiteit de 
Corpsband 'Minerva' op, en in 1926 verenigden de studenten van de Landbouw 
Hogeschool in Wageningen zich in de 'Ceresband'.9 
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De angst voor het 'onbeschaafde' 

Langzamerhand vond de gestaag stijgende populariteit van de Amerikaanse dansen 
zijn weerslag in diverse tijdschriften. In het in 1921 gestarte modieuze blad Cinema 
& Theater adverteerde de Amsterdamse dansleraar Cor Klinkert met 'onderricht 
in Shimmy, de grootste mode-kunst' en werden de verschillende passen en figuren 
van onder andere The Black Bottom tot in detail beschreven.10 Serieuze recensies 
van jazzplaten of concerten kwamen niet voor. Een combinatie van onwetendheid 
en sensatiezucht voorkwam dat er in de eerste jaren na de introductie van de 
jazzmuziek in Nederland expliciet negatieve oordelen werden geveld. Slechts een 
enkele keer verwierp men de nieuwe muziek als onderdeel van de Amerikaanse 
massacultuur: 'Had Columbus Amerika niet ontdekt, dan was ons heel wat 
grammotele- en saxofoon-narigheid bespaard gebleven, om van den Jazz, 't kauw
gummi en andere ellende maar te zwijgen', aldus een verzuchting in het maandelijks 
verschijnend, geïllustreerd tijdschrift Astra.11 

In de dagbladpers was tot op dat moment nauwelijks aandacht besteed aan 
jazzmuziek. Dat veranderde toen in de zomer van 1926 het Amerikaanse orkest 
van Paul Whiteman naar Nederland kwam. De drie reeds lang van tevoren 
uitverkochte concerten, twee in het Kurhaus te Scheveningen en een in het 
Concertgebouw te Amsterdam, leverden over het algemeen juichende reacties op. 
'Hier sluit de geest van den jazz een entente-spiritueele met dien van de oude 
wereld', stond er in De Maasbode. 'Onmiskenbaar verbluffend', schreef de NRC, 
'Eene kostelijke en kleurige polytonale film-in-klanken'. Het Vaderland zag in het 
orkest een 'Mengelbergsch ensemble, een pracht-organisme, waarin elke schakel 
perfect werkt. In de volle kracht van dit ensemble zit een scheut brutaliteit, een 
scheut humor, een scheut tijgerglanzende schoonheid.'12 

De symfonische jazz van Whiteman (Rhapsody in Blue), afgewisseld met 
syncopische dansmuziek en jazzmatige arrangementen van componisten als Liszt 
en Wagner, lag meer in het verlengde van de Europese muzikale woordenschat 
dan de polyritmiek van de 'Original Dixieland Jazz Band' (ODJB) uit Amerika, 
die met hun bezoek aan Engeland in 1919 de geïmproviseerde 'classic jazz' in 
Europa introduceerde. Het leek alsof door Whitemans optredens de jazzmuziek 
plotseling respectabel was geworden. De dirigent van het Residentie-orkest Georg 
Schneevoigt sprak over 'het beste op het gebied van den jazz' en voegde daaraan 
toe: 'ook Mengelberg is al even enthousiast over deze kapel als ik'.13 

Schneevoigts mededeling dat zelfs Mengelberg, de koning van het Nederlandse 
muziekleven, zich waarderend had uitgelaten over 'the King of Jazz', betekende 
allerminst dat de jazz ook in de klassieke muziekwereld als geheel geaccepteerd 
werd. Integendeel, veel klassieke componisten en musici zagen de nieuwe muziek 
als een barbaarse invasie, een bedreiging voor de kunst. Als dragers van een 
eeuwenoude muzikale traditie voelden zij zich geroepen hun stem te verheffen 
tegen de binnendringende improviserende concurrentie. 

13 
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In 1926 verscheen in het oktobernummer van De Muziek, het officiële orgaan van 
de Federatie van Nederlandse Toonkunstenaars-vereenigingen, een artikel van de 
componist en muziekrecensent Matthijs Vermeulen. 'De jazz', schreef Vermeulen, 

is afval en caricatuur van het moderne orchest, het orchest van Debussy, 
Strauss, Mahler, Schönberg; afval gearrangeerd door halfwassen muzikanten 
ten behoeve en ten gerieve der algemeene jool. En men draaie de rollen niet 
om! Wie denkt, dat zijne instrumentatie profiteren kan van de Jazz is twintig 
jaar ten achter op de evolutie der muziek.14 

De componist Willem Pijper was het helemaal met hem eens: 'Vermeulen heeft 
het hier voortreffelijk gekarakteriseerd: "Oud vuil, samengeraapt op alle belten 
van voor den oorlog".'15 

Achter dergelijke kritieken op de jazz schuilde vaak onzekerheid en pessimisme 
over de naoorlogse maatschappelijke veranderingen. In het artikel 'Jazz', dat Karel 
Mengelberg, een leerling van Willem Pijper, in oktober 1927 schreef, is dat goed 
te merken: 

Toen het den menschen tot bewustzijn kwam, hoe hol al hunne nationalisti
sche en moralistische frasen waren, toen de troepen van de slagvelden terug
keerden en de tanks der revolutionairen door de straten der metropolen rolden, 
begon de Jazz, bandeloos, zonder 'algemene muziekleer', woest en luid. In de 
overvolle café's raasden zonder ophouden de Jazzbands. De even dierlijk 
muzikale als bandelooze negers gaven — in den letterlijke zin des woords — den 
toon aan. Wij echter gelooven, dat de menschen weldra van deze 'gesynco
peerde parademarsch' genoeg zullen hebben. In 't geheim vervloeken dan ook 
velen den Jazz, maar in den strijd met den gesyncopeerde tijdgeest, delven zij 
in de meeste gevallen het onderspit. 

Van een terzake doende muziekkritiek is hier natuurlijk geen sprake en in het 
algemeen neigde men, als het over jazz ging, tot een morele beoordeling. Naar 
aanleiding van de Jazzweek die de VARA in 1935 organiseerde, werd in De Radiogids 
van 16 maart aan verschillende bekende Nederlanders de vraag gesteld: 'Hoe denkt 
u over Jazz?'. Componist Piet Ketting antwoordde: 'De degeneratie dezer tijden 
vindt in haar een klinkend symbool' en zijn collega Dr. Johan Wagenaar had zich 
niet in de jazz verdiept, omdat 'de daarin heersende geest' hem 'in het geheel' niet 
aantrok. Pianist Willem Andriessen meende dat er van de jazz geen beïnvloeding 
van artistieke betekenis uitging: 'Ik geloof intussen, gezien de mentaliteit, die uit 
de jazzmuziek spreekt, eer het tegendeel.' De componist van den Sigtenhorst 
Meyer tenslotte, stelde de jazzmuziek op één lijn met tabak en drank: 'Bij veel 
gebruik verderfelijk voor de reinheid en ontvankelijkheid van de geest.'17 

De Eerste Wereldoorlog had bij velen twijfel doen rijzen aan de suprematie van 
de westerse beschaving. Traditionele waarden en geloof in de vooruitgang waren 
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plotseling geen vanzelfsprekendheden meer en de confrontatie met onbekende 
cultuuruitingen, zoals het dansen van een foxtrot op jazzmuziek, gaf voeding aan 
een wijd verbreid cultuurpessimisme. Jazz in de stijl van King Oliver en de ODJB 

werd vooralsnog alleen in een kleine kring van liefhebbers beluisterd en geprak
tiseerd, maar de nieuwe dansen vielen in korte tijd bij een veel groter publiek in 
de smaak. Voelden de bovengenoemde representanten van de klassieke muziek
wereld zich vooral bedreigd door de komst van de jazzmuziek, pedagogen, gees
telijken en jeugdleiders keerden zich op de eerste plaats tegen de moderne Ame
rikaanse dansen. Zij beschouwden de danszaal als een broedplaats van geestelijk 
verval, symptomatisch voor een ontaarde, gedesoriënteerde samenleving, waarin 
traditionele waardenstelsels zoals die door de christelijke kerk of het socialisme 
werden gerepresenteerd, hun invloed verloren hadden. 

Volgens de socialistische kruisvaarders tegen de zedenverwildering maakten jazz 
en quickstep deel uit van de burgerlijke schijnbeschaving. Naar aanleiding van 
Whitemans optreden schreef muziekrecensent Paul F. Sanders in het socialistische 
dagblad Het Volk van 24 juni 1926 over een op en top Amerikaanse avond. 
Temidden van alle lovende recensies was hij de enige die een negatief oordeel 
velde. 'De sexuele sfeer in de muziek' zag hij als uiting van een barbaarsche cultuur: 
'triomf van de techniek, toegespitst tot een verdovingsmiddel voor afgematte 
zakenmensen, die een hersenloze ontspanning zoeken'.18 Ook de leden van de 
Arbeiders Jeugdcentrale (AJC) trokken ten strijde tegen de 'gemakzuchtigen en 
genotzoekers van onze beschaving in verval'. In ontelbare krantjes, brochures en 
pamfletten veroordeelden de Ajc'ers jazzmuziek, banale praatjes, in rokerige cafés 
zitten, oppervlakkig geflirt, roken, drinken en zwoele dancings opzoeken. In plaats 
van 'step- en schuifdansen' moest er gevolksdanst worden.19 

Net als in de AJC kwam ook het sociaal idealisme van de leden van de vrije 
jeugdbeweging vooral tot uiting in een kritische opstelling tegenover het mondaine 
leven. Zo gaven de Nederlandsche Bond van Abstinent Studeerenden en de 
Jongelieden Geheelonthouders Bond zich rekenschap van de verhouding tussen 
jongens en meisjes, door zich op congressen principieel uit te spreken tegen het 
moderne dansen.20 

De katholieken bereikten in hun afwijzingen soms quasi-poëtische hoogtepun
ten. In zijn vastenbrief van 1927 waarschuwde de bisschop van den Bosch mgr. 
Diepen nog betrekkelijk kalm tegen 'het nieuwe heidendom' met 'zijn alom 
verbreide moderne dansen', maar volgens de gezamenlijke pastoors van de stad 
Utrecht een jaar later, was 

de lichtzinnige, ja hartstochtelijke dansmuziek er op berekend de danslustigen 
in een roes van zinnelijkheid te brengen. Waarlijk, wij overdrijven niet met te 
beweren, dat onze moderne, heidensche dansen een afgrond van zonden zijn. 
Waar gedanst wordt, daar worden de mannen bedwelmd en vinden de vrouwen 
hun ondergang; men kan niet op aarde dansen en eens in de hemel vreugde 
smaken.21 
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De roomskatholieke jeugdvereniging 'Voor Eer en Deugd' stelde zich onder meer 
ten doel 'de opgroeiende jeugd te vrijwaren tegen den verderfelijken invloed der 
in de moderne samenleving steeds driester optredende onzedelijkheid'.22 In een 
door deze organisatie uitgegeven opvoedkundige brochurereeks uit 1934 stelde de 
toenmalige roomskatholieke expert op pedagogisch gebied, pater D.A. Linnebank, 
zichzelf de vraag waar men de nieuwe dansen had geleerd: 

Bij hoogst beschaafde cultuurvolkeren? Hoe dom gedacht! Neen, men is in de 
leer gekomen bij wilde volksstammen. Men danst en walst gelijk de kaffers, 
men waggelt en wiegelt als ganzen.23 

Ook het protestants-christelijke volksdeel werd vermanend toegesproken. In Veel 
vragen-één antwoord, een opvoedkundig werkje uit de dertiger jaren, kwamen 
onder andere de gevaren van de gymnastiek aan de orde: 'Het lijkt veel op dansen. 
En van dansen moeten we niets hebben. Daar verzet zich de Christelijke zede 
gelukkig nog tegen.'24 

Een zelfde houding ten aanzien van dansen en jazz viel te bespeuren bij de 
Nederlandse nationaal-socialisten, verenigd in de 'Nationaal-Socialistische Bewe
ging' (NSB) van Anton A. Mussert. In De Stormmeeuw, het maandblad van de 
NSB-jeugdafdeling Nationale Jeugdstorm, stonden dezelfde oproepen tot karak
tervorming en dezelfde afwijzingen van de moderne massacultuur (roken, jazz en 
make-up) als in de brochures en pamfletten van alle andere jeugdorganisaties. 
Tijdens een ledenwerfcampagne in november 1934 richtten de Stormers zich 'tot 
de jeugd, waarop Nederland wacht. Niet tot de jeugd die reeds "afgeschreven" is. 
Die oud is geworden bij de Jazz en grijs door de cocktail.'25 

Nationaal-socialisten, klassieke componisten en musici, protestanten, roden en 
roomsen, allemaal vervloekten ze de komst van de nieuwe Amerikaanse amuse-
mentscultuur. Hun morele verontwaardiging klonk door in de pers. Stonden de 
meeste Nederlandse verslaggevers in juni 1926 nog open tegenover de nieuwe 
muziek van Paul Whiteman, niet lang daarna kregen morele oordelen en tenden
tieuze beschouwingen steeds meer de overhand. In Het Vaderland werd op 2 
augustus 1926 beschreven hoe Duitse straatmuzikanten in Den Haag, Amerikaanse 
foxtrots speelden: 

Juist zette het orkest the big hit van verleden jaar in: Yes sir that's my baby. 
De klarinetten klaagden het uit. De slagwerker annexeerde zijn lessenaar om 
het net echt te maken. De bassen botsten in syncopen. 'Schön was?' zei de 
geldophaler weer en hij haalde zijn schouders 0p.26 

Het Haagsch Maandblad publiceerde in januari 1927 een zeer uitvoerige en 
geruchtmakende reportage over de moderne dancings van de romancier, toneel-
criticus en China-kenner Henri Borel: 
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De neger-revue Black People, hoewel zij niet door raszuivere negers, maar voor 
't overgroote deel door mulatten en creolen van alle variëteiten huidpigment 
werd opgevoerd, heeft ons alle moderne dansen die in onze dancings en 
balzalen véél slapper en weekelijker en schijnheiliger — en daardoor eigenlijk 
afstootelijker - worden uitgevoerd, gedemonstreerd in hun volle, naakte bru
taliteit en schaamteloosheid. Deze door den Duivel van het bandelooze rythme 
bezeten semi-nikkers gaven de moderne dansen te zien precies zoals ze eigenlijk 
zijn. 

Borel stelde met ontzetting vast dat dansparen op 'de pornografische muziek van 
een Jazzband' slechts bewegingen uitvoerden, 'waarvan de oorsprong bij zich tot 
erotische waanzin opwindende, barbaarsche negerstammen ligt en waarin brute 
oerinstincten der beide seksen zich trachten uit te vieren.'27 De rapportage sloeg 
enorm aan en er werd gretig uit geciteerd in diverse religieuze en opvoedkundige 
publicaties. Ofschoon Pater A.B.H. Gielen als leider van het Rooms-Katholiek 
Centraal Bureau voor Lectuur reeds menige publicatie van Borel had afgekeurd 
of er het predikaat 'onbruikbaar' en 'zeer zinnelijk sentimenteel' had opgeplakt, 
verscheen van het verslag over de moderne danszalen een integrale herdruk in 
brochurevorm bij de rooms-katholieke uitgeverij van het Geert Groote Genoot
schap in Den Bosch.28 

Ondanks het sterk teruglopend bezoek aan uitgaans- en dansgelegenheden 
tijdens de crisisjaren hielden de publicaties over de moderne danszaal ook in deze 
periode aan. De Maatschappij tot Verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur 
ging in 1931 zelfs zo ver een reisverslag onder de titel De razende saxofoon uit te 
brengen: 

Een paar schelle, schetterende tonen van de trompet, een hooge noodkreet 
van de saxofoon, en dan [...] door de vrije ruimte van de zaal schokten, trilden 
de lichamen van gerokte mannen en de slanke lijven der vrouwen. In hun ogen 
lag iets van den oer-hartstocht, van het oer-intinct: de paringsdolheid. En de 
vijf glimmende zwarte toovenaars bliezen de aristocratische feestzaal vol van 
een helsch en heidensch rhythme.29 

Onophoudelijk werden de moderne dansen en de daarmee verbonden jazzmuziek 
geassocieerd met barbarij, primitieve oerinstincten en erotiek, hetgeen ook nega
tieve gevolgen had voor de acceptatie van in concertvorm gepresenteerde jazzmu
ziek. Horeca-exploitanten reageerden op de negatieve beeldvorming door strenge 
eisen te stellen aan uiterlijk en gedrag van de muzikanten. Zowel professionals als 
amateurs dienden zich tijdens een concert keurig te gedragen. Kleding, haardracht, 
presentatie, alles moest er onberispelijk uitzien om toch vooral maar een respec
tabele en beschaafde indruk te maken. Immers, kritikasters van alle gezindten 
lagen op de loer en derhalve zag men er streng op toe dat met de komst van de 
nieuwe muziek in ieder geval de uiterlijke schijn van goede zeden en fatsoen werd 
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gehandhaafd. Geen aanstootgevend drankgebruik of al te opzwepende 'hot'-mu-
ziek, want bij de minste of geringste wanklank stond de politie klaar om de tap-of 
muziekvergunning in te trekken. 

Ondanks deze voorzichtigheid werd er toch op landelijk niveau ingegrepen. Op 
initiatief van de Tucht-Unie, een organisatie die zich statutair had verplicht 'de 
tuchteloosheid te bestrijden en het openbare leven te vermooien', had een Com
missie inzake Volksvermaken in 1927 een enquête ingesteld 'betreffende het 
vraagstuk der dansgelegenheden en kermissen'. Op grond van de resultaten van 
deze enquête richtte het bestuur van de Tucht-Unie zich een jaar later tot de 
regering met het verzoek om op te treden tegen de moderne dansen.30 In het blad 
van de Tucht-Unie, De Gong, verschenen in deze periode voortdurend waarschu
wingen gericht aan de jeugd, die zich overgaf aan de 'dégoûtante indécente dansen 
van wilde negerstammen afkomstig'. Aldus een van de vele citaten uit Henry 
Borels' tirade tegen de moderne danszalen, waarvan de Gow^-redacteuren zich 
naar hartelust bedienden: 

Het moet nu maar eens gezegd, al die perverse bewegingen, al dat heen en 
weer schuifelen en knikken en bibberen en draaien en quasi-gracieus likke
baarden en knoeien en wringen, gaat naar de verboden daad toe.31 

Het verzoek van de Tucht-Unie werd uiteindelijk gehonoreerd en in 1930 instal
leerde men een 'regeerings-commissie inzake het dansvraagstuk', die een jaar later 
haar werk afrondde met een rapport. 

Dat het hier ging om een betrekkelijk recent verschijnsel, blijkt uit het feit dat 
amper acht jaar eerder 'het dansvraagstuk' nog volkomen ontbrak in de discussies 
over jeugdpedagogiek. In de zomer van 1919 organiseerde 'den bond ter behartiging 
van de belangen van het kind' in Den Haag een tentoonstelling over de opvoe
dingsproblemen van de jeugd 'boven den leerplichtigen leeftijd'. Het verslag van 
de tencoonstelling en het daaraan gekoppelde congres bevatte een opsomming 
van 'de slechte invloeden eener moderne stad': bioscopen, circussen (onder andere 
vanwege dierenmishandeling), toneel, vrouwenkleding, winkels van goudsmeden, 
prikkellectuur in kiosken, operettes, slagerswinkels (het slachten was 'weerzinwek
kend' om te zien), het ruwe optreden van veedrijvers en menners van trekhonden, 
het uitlachen en bespotten van vreemdelingen (Javanen, negers enz.), drankwin
kels, kroegen en 'de hoog opgevoerde bals en diners'. In de uitvoerige beschrijving 
van al deze grootsteedse fenomenen ontbrak dus nog een vermelding van moderne 
dansen of jazzmuziek.32 

Ook de staatscommissie-Wijnbergen, die was ingesteld om de problemen rond 
baldadige en criminele jongeren te onderzoeken, repte in haar in 1919 verschenen 
eindverslag nog met geen woord over de moderne dansen, terwijl toch ook in dit 
rapport uitvoerig aandacht werd besteed aan de diverse verschijningsvormen van 
'het prikkelend schijngenot der steden'.33 
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Pas in de loop van de jaren twintig verscheen het openbaar dansvermaak op de 
politieke agenda. Zo discusieerde men in de Amsterdamse gemeenteraad vanaf 
1924 met enige regelmaat over het toenemend aantal illegale dancings en werd er, 
om oncontroleerbare misstanden te voorkomen, herhaaldelijk aangedrongen op 
een soepeler vergunningenbeleid. Volgens artikel 265 uit de plaatselijke 'algemeene 
politieverordening' was 'het dansen door publiek waar men gelagen zet' verboden.34 

Tijdens de raadszitting van 18 januari 1924 weigerde burgemeester De Vlugt deze 
verbodsbepaling, die nog uit het begin van de vorige eeuw stamde, te schrappen 
en ook in de daaropvolgende jaren wist hij als voorzitter van de commissie voor 
de strafverordeningen een aanpassing van de politieverordening op dit punt te 
voorkomen. Wel maakte De Vlugt, onder druk van de gemeenteraad, gebruik 
van zijn bevoegdheid om enkele 'afwijkingen' van het dansverbod toe te staan, zij 
het met grote terughoudendheid. In januari 1924 bezat 'een zestal danshuizen' op 
en in de omgeving van de Zeedijk een dansvergunning. In februari 1928 was dit 
aantal gestegen tot negen.55 Op grond van de zondagswet van 1815, volgens welke 
geen openbare vermakelijkheden op zon- en feestdagen mochten plaatsvinden, 
verbood de Amsterdamse burgemeester ook het dansen op zondag, hetgeen aan 
het eind van de twintiger jaren leidde tot schampere commentaren in de pers. De 
Telegraaf publiceerde in juni 1928 zelfs een spotprent waarop de AR-politicus 
dansend met een mondaine dame stond afgebeeld: '"Groot" — Amsterdam. Wat 
in Nederlands hoofdstad op Zondag nog steeds niet mag.'36 

Volgens het in 1931 gepresenteerde eindrapport van de 'regeerings-commissie 
inzake het dansvraagstuk' vormden de moderne dansen een zedelijk gevaar voor 
de jeugd. 

Het zedenbederf is op allerlei wijze uit de in de oorlog betrokken landen bij 
ons binnengedrongen. In zijn uitingsvorm is het echter in hoofdzaak Ameri-
kaansch.57 

De commissie doelde daarmee op de uit de vs afkomstige jazzmuziek en swing-
dansen die, volgens haar, een weerspiegeling vormden van de oppervlakkigheid 
van het leven in Amerika. Als belangrijkste oorzaak noemde men de ver doorge
voerde mechanisering en arbeidsdeling welke tot 'levensverarming en uiterst 
oppervlakkige contacten met de medemens' hadden geleid, ten koste van oude 
organische verbanden, zoals het gezin, de school en de kerk. 

In een onsamenhangende massa als de Amerikaansche moet de binding worden 
verkregen in de instinctieve sfeer en dit is, wat het wezen der Amerikaansche 
cultuur, 't zij men haar zoekt in de dagbladpers, in muziek of filmkunst, als 
massaproduct bepaalt.38 

De negers gaven de toon en het ritme aan in de Amerikaanse muziek, omdat zij 
over de grootste instinctieve levenskracht beschikten. Een 'aanstekelijk werkende 
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levensvreugde', die bij uitstek geschikt was om een roes te verwekken, waarin het 
gemakkelijk leven was voor 'wie een dieper levensbesef te lastig is'. De commissie 
zag in dit alles een groot gevaar, waartegen Europa zich diende te wapenen. Men 
constateerde ook in West-Europa een terugval van 'een leven in diepere bezinning' 
naar 'een leven van primitieve prikkels' en waarschuwde tegen degenen die de 
Amerikaanse 'vrijgeesterij' verheerlijkten en de 'Americanisatie van Europa' pro
pageerden. Amerika werd voorgesteld als een naïef land waar met primitieve 
middelen, zoals 'cries' en 'yells' en het hijsen van de 'Stars and Stripes', een 
kunstmatig nationaal enthousiasme werd opgewekt. 

Wie in Europa de snaren van het instinctieve leven gaat betokkelen, zooals de 
Amerikaansche 'cultuur' doet, zonder als daar tot een eenheid te kunnen 
binden, zal van Europa slechts één stuk verwarring kunnen maken, waarin 
oorlog en burgeroorlog aan de fel opgezweepte instincten uitdrukking zullen 
geven.39 

Om dit te voorkomen werd opgeroepen tot herstel van het organische verband 
in de Europese samenleving. Daartoe moesten in de eerste plaats maatregelen 
worden genomen om de 'verwildering van de vrouw' tegen te gaan. De moeder
liefde was immers de oerbron van alle sociale gevoelens. De verwildering van de 
vrouw werd daarom als een veel ernstiger verschijnsel gezien dan die van de man, 
en men ontraadde met klem fabrieksarbeid en dancingbezoek voor meisjes. Alleen 
in het onverbrekelijke huwelijk, en dus niet in het Amerikaanse huwelijk dat de 
volstrekt verwerpelijke gedaante van een experiment had aangenomen, werd het 
wezen van de vrouw geëerbiedigd en waren de belangen van haar kinderen veilig, 
aldus de commissie. In de moderne danszaal heerste een oppervlakkig contact, 
waardoor man en vrouw noch geestelijk, noch sociaal met elkaar waren verbonden. 
Het instinctieve werd er gestimuleerd door rode lampen en een ' met felle contrasten 
tegen elkaar opbotsende geluidschaos, waarin vaak een saxofoon jammert (een 
instrument, waarover onze psychologische adviseur zich al heel erg insinueerend 
uitliet) en waartoe vaak een "zingende" mijnheer met een soort scheepstoeter 
muzikale bijdragen levert'.40 Men moest wel zeer naïef zijn, meende de commissie, 
indien men niet onmiddellijk aanvoelde op welke 'menselijke bewustzijnslaag' 
hier werd ingewerkt. Moderne dansen boden de mannelijke partner de gelegenheid 
zich op zinnenprikkelende wijze op te dringen aan een meisje. Daartegenover 
stond het dansen van 'goede dansen' in een sfeer van vriendschappelijkheid en 
vertrouwdheid onder goede leiding, waartegen men geen bezwaar had.41 

De adviezen van de regeringscommissie leidden ertoe dat in 1933 de drankwet 
werd aangepast. Voortaan mocht er alleen nog gedanst worden in gelegenheden 
met een alcoholvergunning, wanneer de burgemeester daarvoor toestemming had 
verleend. Bovendien werden in het Koninklijk Besluit van 27 april 1933 nog enkele 
algemeen geldende minimum eisen gesteld waaraan een dancing moest voldoen, 
zoals de oppervlakte van de dansvloer (niet groter dan eenvierde van het totale 
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vloeroppervlak), het aantal dansparen (maximaal één per vierkant meter), de 
verlichting en de inrichting (het plaatsen van boxen en andere afgesloten ruimten 
was verboden). Tevens werd bepaald dat jongeren beneden de achttien jaar niet 
meer in danslocaliteiten mochten worden toegelaten en dat de bediening niet 
meer door vrouwelijk personeel mocht geschieden.42 

In de praktijk veranderde er echter weinig. Nog in 1937 viel in het katholieke 
jeugdwerkersblad DUX te lezen dat de bepalingen uit het Koninklijk Besluit niet 
werden nageleefd: 

Ofschoon de danswoede, welke we in de na-oorlogs[e] jaren hebben gekend, 
is geluwd, ligt hier vooral in de grootere steden met een gemengde bevolking, 
nog een gevaarlijk terrein (gemengde huwelijken!).43 

Afgezien van de activiteiten van de regeringscommissie, had de politiek zich tot 
op dat moment nog betrekkelijk afzijdig gehouden. Gevraagd naar zijn mening 
over jazz antwoordde de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, Ir. 
H.P. Marchant in 1935: 'Het is voor mij oorverscheurende disharmonie en de 
rythmiek geeft mij een sensatie, alsof men mij voortdurend opstoppers toedient.'44 

Over het algemeen zagen de Nederlandse politici evenwel geen dringende noodzaak 
om hun afwijzing van jazz en moderne dansen op grond van persoonlijke smaak 
ook te vertalen in beperkende, wettelijke maatregelen. 

De enige gezagsdrager die wel daadwerkelijk optrad, was de Amsterdamse 
burgemeester Willem de Vlugt. Om de jeugd tegen onzedelijke invloeden te 
beschermen, verordonneerde hij in 1936 het ontslag van Surinamers die werkzaam 
waren in de horeca. 

Zwarte muzikanten waren bij het publiek enorm populair. In de loop van de 
jaren dertig werden in verschillende grote steden 'zwarte clubs' ingericht. Amster
dam had de primeur. In de Wagenaarstraat verscheen in de zomer van 1936 de 
Kit Cat Club. Daarnaast waren er optredens van onder anderen Coleman Hawkins, 
Freddy Johnson en de legendarische Surinaamse tenorist Lodewijk Rudolf Arthur 
Parisius, alias Kid Dynamite, in Palace op het Thorbeckeplein, dat al snel werd 
omgedoopt tot Negro-Palace. Den Haag kende de Shim Sham Negroclub en de 
Negro Melody Club, en in Rotterdam werd op 6 november 1936 het Negro-Palace 
Mephisto geopend. Een aantal Surinamers die de werkloosheid in eigen land wilden 
ontvluchten, profiteerden van deze nieuwe werkgelegenheid. Zij die in de loop 
van de jaren twintig en dertig kans zagen om naar Nederland te komen, vonden 
in de horeca emplooi. De muzikaal getalenteerden onder hen wierpen zich vol 
overgave op de populaire Amerikaanse jazz- en dansmuziek. Enkelen bereikten al 
snel de top. Anderen waren minder talentvol, maar het feit dat ze zwart waren 
gaf hun spel in de ogen van het blanke publiek een exotische, authentieke charme.45 

De Amsterdamse hoofdcommissaris van politie H J . Versteeg, die overigens ook 
lid was geweest van de 'regeerings-commissie inzake het dansvraagstuk', zag de 
komst van de Surinamers voornamelijk als een bedreiging voor de openbare 
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zedelijkheid. Al op 13 november 1935, een halfjaar voordat de eerste 'zwarte club' 

geopend werd, schreef hij aan burgemeester De Vlugt: 'De praktijk leert, dat de 

kleurlingen voor veel jonge meisjes een zekere sexuele attractie vormen.' Hij stelde 

voor hen gezamenlijk in een apart verblijf onder te brengen, zonder aparte kamers, 

zodat er geen ongecontroleerd damesbezoek meer kon plaatsvinden.4" 

Meer dan een jaar later meende Versteeg over voldoende bewijsmateriaal te 

beschikken om de zaak nogmaals aanhangig te maken. O p 7 december 1936 maakte 

hij de burgemeester erop attent dat de eerste kennismaking tussen Surinamers en 

jonge vrouwen meestal plaatsvond in het Negro-Palace op het Thorbeckeplein en 

in de Kit Cat Club aan de Wagenaarstraat. Derhalve stelde hij voor om in de 

muziekvergunningen van deze 'negercabarets' de bepaling op te nemen dat de 

artiesten en het bedienend personeel geen kleurlingen mochten zijn.47 

Vervolgens rapporteerde hij op 18 december 1936 hoe 'twee meisjes van resp. 15 

en 16 jaar, H.B.S.-leerlingen van vrij goeden huize', in de Negro Kit Cat Club de 

Surinamer F.W. Reigman, alias R. Johnson, hadden ontmoet en dat een van de 

meisjes door hem op zijn kamer 'onzedelijk betast' was: 

Uit de verklaringen van de beide meisjes komt wel duidelijk naar voren, welk 

een funesten invloed deze zwarten en hun muziek vooral op de jeugdigen 

uitoefenen. De één is dol op de zwarten zelf, de ander 'wordt gek van het 

rythme'. De voortgebrachte muziek, als men tenminste te dien opzichte nog 

van muziek kan spreken, is m.i. alléén geschikt om de trommelvliezen op 

deugdelijkheid te toetsen. Het optreden van den bandleider vooral, verplaatst 

den bezoeker in 'ARTIS ' . In dat dierenparadijs kan men de fratsen van de apen 

nog waarderen, in T H E NEGRO KIT CAT CLUB echter is het optreden dezer 

'menschapen' walgelijk om aan te zien. 

Samen met 'de ouders der slachtoffers' vroeg de hoofdcommissaris zich af of het 

bestaan van 'dergelijke inrichtingen' nog wel langer getolereerd kon worden.4 8 

Nadat er ook nog een anonieme klacht was binnengekomen adviseerde Versteeg 

de burgemeester om de 'gunstvergunning' van de Kit Cat Club in te trekken, 

wanneer niet onmiddellijk alle negers ontslagen zouden worden. De Vlugt stemde 

toe, en de eigenaar van de club ontving op 23 december 1936 een aanzegging. Deze 

beloofde daarop met ingang van 1 januari 1937 al het zwarte personeel te ontslaan, 

hetgeen geschiedde. Korte tijd later moest hij evenwel zijn zaak wegens gebrek 

aan klandizie sluiten. 

De uitbater van het Negro Palace kreeg een waarschuwing van Versteeg. Er 

waren over deze club weliswaar geen 'gegronde klachten over de negers' binnen

gekomen, maar mocht dat wel gebeuren, dan zou een voorstel worden gedaan om 

zijn vergunning eveneens in te trekken. 'Ik heb daarbij doen doorschemeren, dat 

hij 't beste deed, om de negers, zij het op langere termijn, te ontslaan.' Pas toen 

dit advies was opgevolgd, werd een verlenging van de muziekvergunning tot 12.45 

uur verleend.49 

22 



AMERIKAANSE AMUSEMENTSMUZIEK IN NEDERLAND I92O-I94O 

Namens de zeventien ontslagen werknemers van de Kit Cat Club schreef 
saxofonist Albert Lafour, die in de club als kelner werkte, op n januari 1937 een 
protestbrief aan de burgemeester, waarin hij aandrong op intrekking van het 
werkverbod voor de Surinamers. Versteeg ontbood daarop de ondertekenaars van 
het request op het hoofdbureau van politie, waar zij op 2 februari aan een verhoor 
werden onderworpen. Behalve Lafour bevonden zich onder hen ook de profbokser, 
saxofonist, tapdanser en chef-kelner Jimmy van der Lak, alias Jimmy Lucky en 
de multi-instrumentalist Max Woiski.5° Naar aanleiding van het rapport dat van 
deze verhoren werd opgemaakt, meldde Versteeg aan de burgemeester: 'In de zaak 
(Kit Cat Club) is inderdaad niets stuitends voorgevallen, doch daarbuiten zooveel 
te meer; bedoelde handelingen vallen helaas niet onder het Wetboek van Strafrecht.' 
Toch moest het werkverbod volgens de commissaris gehandhaafd blijven: 

Men werkte er met 17 man: er bestonden dus evenzoovele aanleidingen, om 
met minderjarigen in sexueel contact te komen! Een feit blijft het dat het hier, 
naar onze inzichten, onsmakelijk uitziende, sexueel uitermate veel presteerende 
negers betreft. Waarom moet Amsterdam het twijfelachtige voorrecht hebben, 
deze lieden te herbergen! Ik kan dan ook geen vrijheid vinden, U te adviseeren, 
den genomen maatregel in te trekken.51 

Middels een formeel briefje werd Lafour enkele dagen later op de hoogte gesteld 
van het feit dat de burgemeester niet op zijn beslissing terug kwam en dat er 
derhalve geen aanleiding was voor een persoonlijk onderhoud.52 

De oprichter en voormalig manager van de Kit Cat Club, F.W. Reigman, die 
destijds als drummer optrad in de club onder de artiestennaam Reddie Johnson, 
besloot daarop zijn beklag te doen bij de minister van Justitie en de minister van 
Koloniën. Naar aanleiding van deze klaagschriften werden Reigman en alle door 
hem in zijn brieven genoemde Surinamers door de zedenpolitie aan een verhoor 
onderworpen.53 

Op verzoek van de burgemeester, die inmiddels nog een klacht had ontvangen 
over een voormalige kelner van de Kit Cat Club, stelde Versteeg vervolgens op 28 
april 1937 een tien pagina's tellend verslag op, waarin hij uitvoerig op de zaak 
Reigman inging en bovendien alle voorgaande rapporten rond de club nog eens 
de revue liet passeren. Afschriften van dit verslag werden naar de officier van justi
tie in Amsterdam en de directeur van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzeke
ringen en Arbeidsbemiddeling te Den Haag gezonden, alsmede naar de minister 
van Justitie en de minister van Koloniën. Bovendien stelde burgemeester De Vlugt 
op 8 mei het relaas in handen van de 'Wethouder voor den Maatschappelijken 
Steun' met het verzoek 'te willen doen nagaan of er aanleiding is in verband met 
het gedrag der in dit rapport genoemde personen, hun steunuitkering in te trekken'. 
Aldus geschiedde. Reigman werd een maand later uit de steun gezet.54 

De hele kwestie had inmiddels ook het communistische Tweede-Kamerlid 
Roestam Effendi gealarmeerd. Effendie, zelf van Indonesische afkomst, had in 
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juli 1937 bij de minister van Koloniën Ch.J.I.M. Weker (RKSP) en de minister 
van Binnenlandse Zaken H. van Boeyen (CHU) - beiden maakten deel uit van 
het één maand tevoren aangetreden vierde kabinet-Colijn - geïnformeerd naar de 
achtergronden van het werkverbod. 'Is het juist, dat de Amsterdamse politie, op 
grond van een plaatselijke politie-verordening, de noodzakelijke vergunning tot 
het openen van café's, restaurants of dancings weigert, indien belanghebbende 
Surinaamsche krachten in dienst wenscht te nemen?', zo luidde zijn vraag. Effendi 
wees op het discriminerende karakter van een dergelijke verordening en vroeg 
vervolgens of de regering bereid was maatregelen te treffen.55 

Minister van Binnenlandse Zaken H. van Boeyen schreef daarop een brief aan 
burgemeester De Vlugt, met het verzoek om opheldering.56 De Vlugt legde de 
kwestie voor aan Versteeg, die desgevraagd nogmaals een uitvoerige samenvatting 
gaf van alle gebeurtenissen rond de Kit Cat Club: 

Resumeerende kan met betrekking tot vraag 1 van het kamerlid R. Effendi 
worden gezegd, dat niet de vergunning tot het openen van een café (d.w.z. 
tapvergunning) geweigerd wordt, indien belanghebbende Surinaamsche 
krachten in dienst wenscht te nemen, doch de ^«.^vergunningen zullen wel 
geweigerd worden, indien deze zaken thans zouden worden opgericht (hetgeen 
te Amsterdam echter nog niet is voorgekomen).57 

Burgemeester De Vlugt antwoordde de minister geheel conform het advies van 
Versteeg en zond ter verduidelijking een afschrift van diens rapport mee.58 

Twee dagen later schreef Van Boeyen aan De Vlugt dat hij op grond van de 
verstrekte inlichtingen zijn ambtgenoot van Koloniën zou voorstellen om de vragen 
van Effendi als volgt te beantwoorden: er was geen sprake van een bepaling in de 
Amsterdamse politieverordening, op grond waarvan vergunningen tot het openen 
van cafés, restaurants of dancings werden geweigerd, als de aanvrager Surinaamse 
krachten in dienst nam. De burgemeester had alleen de houders van twee inrich
tingen aangezegd dat hij geen gunstvergunningen meer zou verlenen vanwege de 
binnengekomen klachten over het sexuele gedrag van het Surinaams personeel. 
De betrokkenen hadden deze maatregel 'door eigen optreden noodzakelijk ge
maakt: een tendens tot discriminatie ten opzichte van een bepaalde groep Neder-
landsche onderdanen ligt daaraan niet ten grondslag'. De minister zou graag zo 
spoedig mogelijk vernemen of de burgemeester zich met 'eene beantwoording in 
dezen geest' kon verenigen.59 

De Vlugt legde de tekst op 10 augustus 1937 ter beoordeling voor aan commissaris 
Versteeg, die nog dezelfde dag akkoord ging, zij het met de nuancering dat slechts 
de houder van één inrichting was aangezegd dat de gunstvergunning zou worden 
ingetrokken. De andere exploitant was meegedeeld dat een voorstel daartoe zou 
worden gedaan.00 De burgemeester deelde daarop aan Van Boeyen mee dat hij 
zich, behoudens de door Versteeg gesignaleerde onjuistheid, geheel met de door 
de minister geformuleerde antwoorden kon verenigen. 1 
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Doordat Effendi gevraagd had naar het al of niet weigeren van 'vergunningen 
tot het openen van cafe's', kon met een eenvoudige ontkenning worden volstaan. 
Het vermeende discriminatoire karakter van de genomen maatregelen werd — 
'hoewel het gestelde in vraag i onjuist is en in verband daarmede vraag 2 geen 
beantwoording behoeft' — eveneens ontkend, door te verwijzen naar de vele inge
komen klachten over het onzedelijke gedrag van de betrokken Surinamers.62 

Overigens was Van Boeyen zeer ingenomen met de manier waarop burgemeester 
De Vlugt het probleem had opgelost. Op 27 augustus 1937 zond hij de door 
Effendi gestelde vragen en het antwoord daarop van de regering, naar de burge
meesters van enkele grote steden, voorzien van een begeleidend schrijven: 

Het wil mij voorkomen, dat de maatregel, door Uw Ambtgenoot in Amster
dam genomen, doelmatig is en aanbeveling verdient. Voor het geval ook in 
Uwe gemeente Surinamers optreden in café's, restaurants en dancings, moge 
ik dien maatregel in Uwe overweging aanbevelen.3 

Als gevolg van de sluiting van de Negro Kit Cat Club waren zaaleigenaren en 
exploitanten voorzichtig geworden met het engageren van zwarte artiesten. 'Een 
officieel werkverbod is er niet', constateerde het weekblad Het Leven: 

Maar Surinamers worden geen vergunningen verstrekt voor cabarets. Eigena
ren van zaken worden gewaarschuwd: neemt geen Surinamers in dienst! En 
zo heeft men ook zonder officieel werkverbod, de huizen voor de negers 
gesloten. 4 

In de daaropvolgende periode bleven nieuwe sluitingen van amusementsinrich
tingen evenwel uit en in de loop van het winterseizoen konden bekende Surinaamse 
musici als Teodorus Kantoor, alias Teddy Cotton (tp), Mike Hidalgo (g,tp), Max 
Woiski (ts) en Kid Dynamite (ts), ondanks de aanbevelingen van minister Van 
Boeyen, weer overal aan werk komen. In het Amsterdamse Negro Palace speelde 
bovendien vanaf oktober 1937 tot aan het uitbreken van de oorlog met grote 
regelmaat het trio van Coleman Hawkins, zonder gevolgen voor de gunstvergun-
ning.65 

De 'Nederlandsche Jazzliga' en 'De Jazzwereld' 

Gedurende de jaren twintig en dertig heerste er alom angst voor een Amerikaanse 
massacultuur, waaraan de eigen normen en waarden ten offer dreigden te vallen. 
Het pendant van dit cultuurpessimisme werd uitgedragen door een rijke schakering 
jazz- en swingfans, waarvan de harde kern bestond uit een kleine groep voorna
melijk mannelijke HBs'ers, gymnasiasten en studenten, grotendeels afkomstig uit 

2-5 



HOOFDSTUK I 

de middenklasse, die door middel van platenavonden, lezingen, studiemiddagen 
en zelfgemaakte muziek, al hun vrije tijd opofferden aan jazz. 

Aan het Kennemer Lyceum in Overveen ontstond aan het eind van de jaren 
twintig een jazzfanclub, die vanaf 1931 in elke uitgave van De Lyceumkrant van 
zich liet horen met de platenrubriek 'Wat zullen we draaien'. In nummer 8 van 
maart 1932 stond een oproep tot deelname aan een 'gramophoonplaten-porte-
feuille': 

Ons plan is om ieder die lid wil worden, 4 dansplaten per week in bruikleen 
te geven. Deze zullen dan alle up-to-date zijn, dus zoowel de nieuwste 
Engelsche en Amerikaansche Hits als ook de beste Hot-platen bevatten. 

Aldus Eddy Crommelin, de drummer van de Kennemer Lyceum band, die in 
hetzelfde nummer werd geïntroduceerd als lid van de nieuwe redactie.66 Aan het 
begin van het nieuwe schooljaar nam hij de platenbesprekingen voor zijn rekening, 
die vanaf november 1932 maandelijks verschenen onder de titel 'Say it with 
Records'.6? 

Crommelin was al op jonge leeftijd gefascineerd geraakt door jazzmuziek en 
zag zich ook al vroeg geconfronteerd met scherpe, afwijzende reacties: 

Ik moest Jazz naar binnen smokkelen en mijn jongere zuster vragen om de 
slaapkamerdeur in de gaten te houden. Op zekere dag was zij niet aanwezig 
en was ik aan het luisteren naar een nieuw aangeschafte plaat van Jelly Roll 
Morton. Uiteraard kwam mijn vader onverwacht binnen. Zonder een woord 
te zeggen nam hij de plaat van de draaitafel, sloeg de plaat op zijn knie in 
stukken en gooide deze op de grond om vervolgens nog steeds zwijgend de 
kamer te verlaten.68 

Desondanks besloot Crommelin, toen hij elf jaar oud was en nog op de lagere 
school zat om zelf 'hot music' te gaan maken en daartoe richtte hij de 'Marigold 
Dance Band' 0p.69 Gedurende zijn lyceumperiode was hij van 1930 tot 1932 actief 
als drummer in 'The Rhythm Rascals' onder leiding van klarinettist/saxofonist 
Han van Olphen en in de door hemzelf geleide Kennemer Lyceum-band 'The 
Gay Guys', waarin ook de rietblazers Ben Bakema, alias Red Debroy, en Cor van 
Lier speelden.?0 Diverse schoolfeesten werden door deze orkesten opgeluisterd, 
maar ondanks Crommelins activiteiten als orkestleider en redacteur van De 
Lyceumkrant had de schoolleiding geen hoge dunk van hem. Zijn 'persoonlijke 
kenmerken', zoals die op de administratiekaart van het Kennemer Lyceum stonden 
vermeld, luidden: 

Intelligentie: middelmatig. Alg. karakterindruk: zeer emotioneel; gebrek aan 
vitaliteit; angst voor de harde wereld; door uiterste correctheid gecompenseerd; 
vrouwelijke manier aandacht te trekken.71 
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Aan het begin van zijn laatste studiejaar in de herfst van 1932 startte Crommelin, 
behalve met zijn platenbesprekingen in De Lyceumkrant, ook met het opzetten 
van een organisatie voor jazzliefhebbers. In navolging van Franse en Belgische 
Jazzfans probeerde hij in Nederland een 'Hotclub' van de grond te krijgen. Hij 
werd daarbij gesteund door enkele Haarlemse jazzliefhebbers, onder wie Eddy 
Roos, Henk Niesen, tekenaar Boy ten Hove en Red Debroy, een studiegenoot 
van Crommelin, die al een jaar eerder het maandelijkse tijdschrift De Jazzwereld 
had opgericht. Ook de uit Heemstede afkomstige Joost van Praag, een jazzpurist 
die zich sinds oktober 1931 middels ingezonden stukken in De Gramopboonrevue 
en later ook als redacteur van De Jazzwereld'had ontpopt als een fel tegenstander 
van commerciële 'modejazz', behoorde tot de initiatiefnemers.72 

Na enkele maanden voorbereiding verscheen in maart 1933 een eerste persver

klaring: 

Vele liefhebbers van hot-jazz hebben individueel pogingen ondernomen om 
de jazzmuziek tegen de vele aanvallen, die op haar werden gedaan, te verdedigen 
en haar in ruimer kring erkenning te doen vinden. Tot dusver zijn al die 
pogingen op vrijwel niets uitgeloopen. Daarom dan ook hebben wij het plan 
opgevat om naar buitenlandsch voorbeeld een hot-club op te richten, om alle 
jazz-liefhebbers te vereenigen, ten einde aldus te geraken tot een gemeenschap
pelijke bestrijding van de vooroordeelen, die tegen jazz-muziek bestaan, en tot 
het gemeenschappelijk voeren van propaganda.73 

De 'Nederlandsche Hotclub' (NHC) - in 1933 werd de eerste lidmaatschapskaart 
uitgegeven op naam van Eddy Crommelin - bleek een vruchtbaar initiatief.74 

Nadat in De Jazzwereld van april 1933 was aangedrongen op het vormen van 
'krachtige kernen' in de voornaamste steden, verrezen er binnen korte tijd NHC-
afdelingen in Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Haarlem, Wageningen, Rotterdam 
en Den Haag.75 De aanhang van de NHC bleef evenwel beperkt tot een paar 
honderd jazzliefhebbers. Er waren zo'n twintig tot veertig leden per afdeling.76 

Meer belangstelling was er voor De Jazzwereld, het in 1931 opgerichte maandblad, 
waarin naast het nationale en internationale jazznieuws ook alle NHC-publicaties 
verschenen. Initiatiefnemer was de op dat moment zestienjarige altsaxofonist van 
de Kennemer Lyceum-band, Ben Bakema, die met het pseudoniem Ronald D. 
Roberts als redacteur op de voorpagina stond vermeld, maar uiteindelijk de meeste 
bekendheid kreeg onder zijn artiestennaam, Red R. Debroy. In augustus 1931 
verscheen het eerste nummer en het succes was groot.77 Binnen een jaar werd het 
blad niet alleen in Nederland verkocht, maar ook in Vlaanderen, Nederlands-Indië, 
Duitsland, Zwitserland, Denemarken en zelfs in Marokko, waar Duits- en Vlaams-
sprekende dancingbezoekers De Jazzwereldlazen.78 Adverteerders werden gewor
ven met de belofte dat 'minstens 12.000 lezers' het blad onder ogen kregen.7? 
Maandelijks lichtte men de abonnees in over de nieuwste grammofoonplaten en 
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in het regionale overzicht kwam het ganse nationale jazzlandschap, van Heiloo 
tot Valkenburg en van Groningen tot Bergen op Zoom, aan bod. 

De NHC was nauw gelieerd aan De Jazzwereld. Red Debroy en zijn naaste 
medewerker Joost van Praag behoorden immers tot de kleine groep Kennemer-
landers, die aan de basis stond van de Hot Club en ook de meeste andere 
redactieleden waren lid of bekleedden bestuursfuncties in een van de afdelingen. 
Het waren bevlogen Jazzpropagandisten, die een actief persbeleid voerden. Behalve 
in De Jazzwereld probeerden zij hun oproepen en beschouwingen ook in andere 
dag- en weekbladen gepubliceerd te krijgen. Met name Crommelin en Van Praag 
gaven in veel artikelen, ingezonden brieven en recensies uiting aan hun emanci
patoire zendingsdrang.80 Hun bezieling en kennis werd vooral op prijs gesteld 
door de opkomende grammofoonplatenindustrie en enkele gespecialiseerde tijd
schriften. Joost van Praag bijvoorbeeld kreeg in maart 1933 een vaste plaats in de 
redactie van De Gramophoonrevue en Eddy Crommelin werkte vanaf 1934 in dienst 
van de Nederlandse Decca-grammofoonplatenmaatschappij. Red R. Debroy werd 
in januari 1935 redacteur van De Schijvenschouw, het 'Tijdschrift voor gramofoon-
liefhebbers', en was tevens correspondent van het sinds 1926 in Engeland verschij
nende blad The Melody Maker en van het Amerikaanse jazztijdschrift Down Beat. 
Henk Niesen tenslotte publiceerde regelmatig over jazz in het jeugdblad Doe mee?1 

Behalve een novum in de gevestigde muziekjournalistiek, vormden deze jonge, 
gepassioneerde Jazzprotagonisten ook een muzikale avantgarde binnen het Ne
derlandse jeugdbestel, waarin op dat moment de stijlelementen en het traditionele 
volksliedrepertoire van de georganiseerde jeugdbeweging nog dominant waren. 
De diverse confessionele en socialistische jeugdorganisaties, ten dele geïnspireerd 
door de Boy Scouts-beweging van Baden Powell, maar in de loop van de jaren 
twintig toch vooral gemodelleerd naar Duits model, contrasteerden sterk met de 
hoofdzakelijk Anglo-Amerikaans georiënteerde, prille Nederlandse jazzscene. Aan
vankelijk boden de verschillende jeugdorganisaties en verenigingen nog een alter
natiefdat veel jongeren aansprak. Wandelen, kamperen, volksdansen, zwemmen 
en samen zijn in clubverband, doorbraken verveling en sociaal isolement, maar 
aan het eind van de twintiger jaren begon de ledenaanwas wat te stagneren. De 
door de jeugdleiders gepropageerde zelfbeperkingen leidden ertoe dat bijvoorbeeld 
vakbondsjongeren die over wat geld beschikten, niet meer naar de AJC gingen. 
Ook de belangstelling voor de confessionele jeugdorganisaties liep terug. De 
christelijke verenigingen legden een moraliserende bekrompenheid aan de dag 
tegenover alles wat nieuw of vreemd was. De leden moesten beschermd worden 
tegen de invloeden van andere zuilen, maar ook en vooral tegen de zedelijke 
gevaren van het moderne, mondaine stadsleven. De angst voor het nieuwe leidde 
niet zelden tot verstarring. Sexualiteit en erotiek, roken, drinken, filmbezoek, 
gemengd zwemmen, dansen en jazzmuziek werden krampachtig geweerd. De 
persoonlijke vrijheid kwam door talloze gedragsregels, geboden en verboden in 
het gedrang, hetgeen de jeugdbeweging voor veel jongeren onaantrekkelijk maakte 
en hen juist in de richting van dat nieuwe dreef. Tieners uit de liberale burgerklasse 
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wisten zich als eerste te ontworstelen aan de invloed van de jeugdbeweging en 
ontwikkelden een alternatieve jeugdcultuur, gebaseerd op jazzmuziek. Ze beschik
ten daartoe over een zekere mate van ideologische en vooral economische onaf
hankelijkheid. Immers, koffergrammofoons en vooral de aanschaf van muziekin
strumenten vereisten vaak grote bedragen. 

Geld, in combinatie met vrije tijd, was slechts voor een beperkte groep jongeren 
in voldoende mate beschikbaar om hun levensstijl drastisch te kunnen moderni
seren. Maar na verloop van tijd kwam een veel groter aantal dan deze beperkte 
groep via films, radio-uitzendingen of een bezoek aan de danszaal in contact met 
jazz, meestal in de vorm van moderne dansmuziek. Vooral de goed in het gehoor 
liggende, strak gearrangeerde swing-stijl werd populair. Het opzwepende ritme, 
de chique kleding van de muzikanten en de ontstuimige bewegingen van de dansers 
op het witte doek, vormden voor steeds meer jongeren een inspiratiebron. Door 
hun leven te modelleren naar deze nieuwste trend in stijl en muziek weken ze 
radicaal af van de jarenlang gangbare mores en modes van de jeugdbeweging. 

In de traditionele jeugdverenigingen stonden gemeenschapszin, natuurbeleving 
en een collectieve vocale muziekbeoefening hoog aangeschreven. Het samen zingen 
had vooral een sociale en opvoedkundige functie en de muziek onder de teksten 
werd derhalve eenvoudig gehouden. De nadruk lag op het melodische en harmo
nische en de gitaar fungeerde uitsluitend als begeleidingsinstrument. Daartegen
over dienden zich aan het eind van de twintiger jaren mogelijkheden aan voor 
een individualistische, stedelijk georiënteerde en muzikaal veel opwindender 
jeugdcultuur, waarin het ritme dominant was en instrumentalisten de toon zetten 
met gewaagde intervallen en improvisaties. 

Het feit dat vanaf dat moment jazzmuziek en vooral het swingdansen voortdu
rend in discrediet werden gebracht door ze op één lijn te stellen met zedenverwil
dering, cultuurbarbarij en ongeremde primitieve negerstammen, zaaide evenwel 
twijfel. En dat gebeurde juist bij die jongeren die al hun vrije tijd vulden met het 
luisteren naar en het spelen van jazzmuziek en bij wie nauwelijks enige belang
stelling bestond voor de activiteiten van de georganiseerde jeugdbeweging. Juist 
de avantgardisten verenigd in de NHC en De Jazzwereld, gingen gebukt onder de 
kleinburgerlijke moraal die zij van huis uit hadden meegekregen en bleken uiterst 
gevoelig voor het verwijt onfatsoenlijk en onbeschaafd te zijn. Anders dan op 
muzikaal gebied durfden zij in moreel opzicht de breuk met de volwassenen niet 
aan. 

In hun ijver om de 'vooroordelen tegen de jazz' te bestrijden en 'de vele aanvallen' 
te pareren, stelden zij alles in het werk om aan te tonen dat jazz respectabele 
muziek was. De vooroordelen werden daarbij niet ontkracht, maar waren in hun 
ogen aan het verkeerde adres gericht. Het verwijt dat de jeugd zich inliet met 
oppervlakkige en platvloerse muziek was terecht voorzover het de populaire swing
en aanverwante dansmuziek betrof, maar dan ging het om commerciële varianten 
die geheel ten onrechte als jazz gequalificeerd werden. Het zoeken naar criteria 
om de pure jazz te kunnen onderscheiden van goedkope imitatie, was direct 
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verbonden met het verwerven van respect en erkenning door een vijandige 
buitenwereld. 

In de redactie van De Jazzwereld maakte Joost van Praag al van meet af aan 
onderscheid tussen 'echte' jazzmuziek en allerlei afgeleide vormen, die op de 
'wansmaak' van het danslustige grote publiek waren gericht. Om verwarring te 
voorkomen introduceerde men in april 1932 een speciale rubriek onder de naam 
'Avant-Garde': 'Alleen jazz zal hier behandeld worden, terwijl de andere "groep" 
van de Jazzwereld geheel aan het wezen van de "commercial"-, straight en sweet 
dans- en amusementsmuziek is gewijd.'82 Twee maanden later had men besloten 
de woorden 'jazz' en 'jazzmuziek' alleen nog te gebruiken voor 'hot' en 'new style': 
'Uit ons besluit volgt, dat in artikelen buiten de rubriek "Avant-Garde" het woord 
"jazz" zeer zelden zal kunnen worden toegelaten.'83 

In opeenvolgende breedvoerige beschouwingen probeerde men vervolgens uiteen 
te zetten welke muziek onder de categorie jazz viel en welke niet, maar bij gebrek 
aan duidelijke muzikale maatstaven bleek vooralsnog de huidskleur het enige 
duidelijke criterium. Volgens Van Praag waren alleen 'Amerikaanse negerbands' 
in staat jazz te spelen. 

Verder leggen zich enkele Amerikaanse recording bands toe op jazzmuziek, 
evenals de Europeese recording band van Spike Hughes en daarmee basta! Het 
armzalige beetje hot dat verscheidene dansbands in Europa vooral de laatste 
tijd trachten te spelen, lijkt nog allerminst op jazzmuziek.84 

Uit een in de zomermaanden gehouden enquête bleek overigens dat de grote 
meerderheid onder dejazzwereld-lezers (tachtig procent) de lange verhandelingen 
en discussies in de Avant-Garde rubriek niet op prijs stelde. De redactie liet daarop 
weten dat ze zich boven 'partijen' opstelde. Wel kondigde men aan de Avant-Garde 
afdeling wat beknopter te gaan houden. '"De Jazzwereld" moet gelezen worden! 
Ook en vooral door niet-avant-gardisten.'85 

Tegenover de wens het blad toegankelijk te houden voor een breed publiek 
voelde men evenwel ook de behoefte om zich te verdedigen tegen de aanzwellende 
kritiek uit het anti-jazzkamp. De Haagse krant Het Vaderland bijvoorbeeld liet 
de hoofdredacteur van het Amerikaanse Weekly Music News, Arthur Cremin, 
uitgebreid aan het woord, omdat hij in Amerika een actie tegen 'pornografische 
muziek' was begonnen. Jazz was er volgens Cremin alleen op berekend om sensueel 
op de toeschouwers in te werken: 

Het is hoog tijd, dat dit soort jungle-muziek met zijn kwaden invloed 
tegengegaan wordt. Het moet onder controle en censuur komen te staan. 
Wanneer deze muziek langer geduld wordt, zal het jongere geslacht terugglij-
den tot het peil van wilde dieren.86 
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Als reactie op dergelijke tendentieuze publicaties bleef de redactie van Dejazzwereld 
zich moeite getroosten om de goede van de slechte jazz te onderscheiden. Steevast 
werden de aantijgingen van criticasters als Arthur Cremin en Henri Borel geweten 
aan hun ondeskundigheid, maar tegelijkertijd bleef men ook gevoelig voor de 
retoriek van de gevestigde moraal.87 Zo kreeg een onbekende gastschrijver in maart 
en april 1933 de gelegenheid om in een tweedelig artikel in De Jazztvereld zijn 
mening over jazz te geven. 'Is Hot-Jazz ontuchtige muziek?' en 'Heeft Jazz waarde 
als kunst?' vroeg hij zich af. Zijn conclusie, die overigens door diverse ingezonden 
brievenschrijvers fel weersproken werd, luidde: 'Jazz richt zich tot het lagere en 
wordt hierdoor in elk geval een kunstvorm van lager orde'88 

Nu was dit merkwaardige zoeken naar zelfrechtvaardiging en erkenning slechts 
kenmerkend voor een kleine groep jazzpuristen binnen de Nederlandse gemeen
schap van jeugdige jazzliefhebbers. Maar doordat deze kleine groep nauw betrokken 
was bij de organisatie van enkele grote, jaarlijks terugkerende concoursen en het 
uitgeven van het enige Nederlandse, maandelijks verschijnende jazztijdschrift, 
klonk hun roep verder door dan men op grond van hun aantal zou verwachten. 

Zo worstelden ook de scholieren op het Kennemer Lyceum met de vraag of ze 
de nieuwste dansplaten van Lew Stone en Harry Roy nog wel serieus mochten 
nemen. In april 1934 meldde De lyceumkrant dat, na kritiek 'uit het kamp der 
dansmuziek-maniakken', de platenrubriek in twee delen zou worden gesplitst: 
'Afdeling 1: Real Jazz' en 'Afdeling 2: Dansmuziek': 'Met het oog op de lezers en 
hun leeftijd, zal deze laatste afdeeling natuurlijk zo populair mogelijk ingericht 
zijn en zal de stijl bij het simpele af zijn.'89 

Net als in De Jazzwereld probeerde men ook in de NHC door middel van 
kennisverspreiding en platendemonstraties meer begrip en erkenning te verwerven 
voor jazz. Tijdens de bijeenkomsten werden lezingen gehouden en grammofoon
platen gedraaid. Een 'artistieke commissie' stelde het programma samen. Geschaard 
rond de grammofoon luisterde men naar de explicaties van een der leden, vervolgens 
was er discussie en soms eindigde een platenavond met live-jazz, gespeeld door 
een amateurorkest. Gedanst werd er over het algemeen niet. Dansmuziek was iets 
waar de 'echte jazzliefhebber' zich niet voor interesseerde.9° Dansmuziek en 
symfonische jazz hadden niets te maken met de 'zuivere jazz' van onder anderen 
Red Nichols, King Oliver en vooral Duke Ellington, 'welke kunstzin inhoudt en 
aldus blijvende waarde bezit'.91 Dit onderscheid tussen de door zwarte Amerikanen 
gespeelde 'hot-jazz' en allerlei afgeleide vormen die ten onrechte als 'zuivere jazz' 
werden opgediend, vormde de basis van de door de NHC gevoerde propaganda. 
De 'vooroordelen' tegen jazzmuziek en de 'verwarring en verdeeldheid onder de 
jazzliefhebbers', moesten middels nieuwe, door de NHC vastgestelde 'scherp om
lijnde begrippen' worden bestreden.92 

Het was Joost van Praag die daartoe, samen met André Ache, de vertegenwoordiger 
van de Belgische Hotclub, een 35 punten tellende beginselverklaring ontwierp. In 
het document waren, naast de betekenis en de spelling van allerlei technische 
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termen, ook een aantal 'algemene kenmerken van jazz' opgenomen, maar een 
definitie kon vooralsnog niet gegeven worden. Daartoe moest eerst een interna
tionale studiekring worden opgericht. De leden van de verschillende hot clubs in 
binnen- en buitenland werden opgeroepen 'om zich te schikken naar het in deze 
beginselverklaring bepaalde, teneinde eenheid te krijgen', maar de reacties waren 
allerminst positief.93 Na resolute afwijzingen van onder anderen de Parijse jazz-
expert Hugues Panassié en de Amerikaanse impresario en jazz-promotor John 
Hammond (een zwager van Benny Goodman), ging Van Praag opnieuw aan het 
werk. Namens de artistieke commissie van het hoofdbestuur der NHC, bestaande 
uit hemzelf en Henk Niesen, presenteerde hij op 16 september een nieuwe 
beginselverklaring ten overstaan van alle afdelingsbesturen.94 Al snel bleek evenwel 
dat men het ook over dit ontwerp niet eens kon worden, waarna tijdens de eerste 
algemene bestuursvergadering in het voorjaar van 1934 het besluit viel om de 
'Artistieke Hoofdcommissie' uit te breiden tot vijf personen. Tegen Joost van 
Praag en Henk Niesen, die daarop de zaal verlieten, diende men een motie van 
afkeuring in. Uiteindelijk werd enige tijd later, op verzoek van de nieuwe 'Artistieke 
Hoofdcommissie', een speciale drie leden tellende 'Vademecum Commissie' in 
het leven geroepen, die onder leiding stond van de voorzitter van de artistieke 
commissie van de afdeling Nijmegen, Will G. Gilbert. Zij zouden 'een en ander 
in onderzoek nemen'.95 

Ook Eddy Crommelin en Boy ten Hove, die zich tijdens hun lezingen voor onder 
andere de Haarlemse afdeling van de NHC veel moeite getroostten om aan de hand 
van grammofoonplaten hun favoriete artiesten en orkesten aan te prijzen, kwamen 
niet tot een scherpe afbakening van het begrip 'jazz'.96 Dat lukte evenmin in 
Nijmegen en Wageningen, waar na afloop van lezingen door de Nijmeegse 
voorzitter Van Tienhoven en de Wageningse student en altsaxofonist André 
Eschauzier, in mei 1934 een 'geanimeerd debat' werd gevoerd over de definitie 
van jazz en swing.97 Tijdens Crommelins voordrachten, waarmee hij ook club
avonden van de afdelingen in onder andere Den Haag en Amsterdam opluisterde, 
werd de muziek van Paul Whiteman en Jack Hylton gedisqualificeerd als 'con-
certjazz'. Nat Gonella en Cab Calloway vielen onder de categorie 'Schijnjazz' en 
ook de 'Dansmuziek' van Charlie Kunz, Roy Fox, Jack Payne en de arrangementen 
van George Gershwin stonden, volgens Crommelin, ten onrechte te boek als 
jazz.98 'Over blijft alleen de Hot-jazz, de zuivere jazz, met Duke Ellington als 
profeet en Louis Armstrong als een der apostelen', constateerde de muziekrecensent 
van Het Volk naar aanleiding van Crommelins lezing op 29 mei 1936 over 'de sfeer 
in jazzmuziek'.99 

Binnen de NHC stonden de verfijnde jazz-composities van Duke Ellington 
inderdaad zeer hoog aangeschreven. Tijdens lezingen, maar ook in talloze platen
recensies en beschouwingen in De Jazzivereld, sprak men vrijwel zonder uitzon
dering in superlatieven over de man, die met zijn arrangementen het in oorsprong 
primitieve jazz-idioom tot ware kunstmuziek had verheven. Toen Ellington op 
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25 juli 1933 voor het eerst in Nederland was voor een optreden in het Scheveningse 
Kurhaus, maakten Joost van Praag en HenkNiesen, zijnde de 'artistieke commissie' 
van de NHC, dan ook dankbaar gebruik van de gelegenheid om hem in de pauze 
van het concert het erevoorzitterschap van de NHC aan te bieden.100 Louis 
Armstrong, die enkele maanden later zijn eerste Nederlandse concert gaf, ontving 
bij die gelegenheid het erelidmaatschap van de NHC. Op 10 november 1933 werd 
het hem aangeboden, wederom door Van Praag en Niesen, inclusief een 'diploma 
met een korte speech van onzen voorzitter'.101 

Het verwijt dat alleen beroemdheden als Ellington en Armstrong de muzikale 
ballotage van de NJL konden doorstaan, was evenwel niet terecht. Tijdens de 
propaganda-avonden werden de platen van in Nederland vrijwel onbekende musici 
als Bix Beiderbecke, Miff Mole, Don Redman en Fletcher Henderson eveneens 
met het nodige enthousiasme gepresenteerd. Bovendien slaagde men erin diverse 
buitenlandse jazzmusici te engageren voor concerten en platenopnamen. De in 
Amsterdam woonachtige Amerikaanse trompettist Johnny Dunn bijvoorbeeld, 
speelde op verzoek van Joost van Praag en Eddy Roos in de Haarlemse Hot Club 
en na de lezing van Boy ten Hove op de propaganda-avond van 10 oktober 1934 
was er een optreden van Freddy Johnson. Johnson - de voormalige pianist van 
de Sam Wooding Band — was in februari 1934 met zijn vrouw Rosie Poindexter 
naar Nederland gekomen. Na een tip van de Franse jazzpublicist Charles Delaunay 
had Crommelin hem opgezocht en overgehaald om zonder serieuze vergoeding 
toch voor zijn jazzvrienden in Haarlem te spelen.102 

Kwam het op afdelingsniveau regelmatig tot dergelijke succesvolle initiatieven, 
binnen het hoofdbestuur van de NHC raakte men steeds verder verstrikt in 
onderlinge meningsverschillen. Een eensluidende beginselverklaring kwam er maar 
niet, hetgeen voor De Jazzwereld aanleiding was om een humoristische scheur-
kalender voor de maand juli 1935 te publiceren, waarin behalve de voorzichtige 
jazzprogrammering van de Nederlandse omroepverenigingen, vooral de besluite
loosheid van de NHC stevig op de hak werd genomen: 

13 juli. De artistieke commissie der Nederlandsche Hot Club verwerpt het 
laatst geannonceerde concept der beginselverklaring... 22 Juli. De Nederland
sche Hot Club kondigt aan dat tegen den herfst de beginselverklaring gereed 
zal komen... 24 Juli. De Nederlandsche Hot Club herroept haar mededeeling 
van eergisteren met betrekking tot het gereedkomen der beginselverklaring.103 

Naast theoretische verschillen van inzicht waren er ook problemen over de 
financiële bijdragen die de afdelingen moesten betalen aan het hoofdbestuur.104 

'Om de landelijke organisatie der NHC zo veel mogelijk te verbeteren' werd op 28 
april 1935 een nieuw hoofdbestuur gekozen, alsmede een nieuwe, veel minder 
dogmatische artistieke commissie, bestaande uit André Eschauzier en de jazzpu
blicist Constantin Poustochkine, die sinds 1933 ook in De Jazzwereld schreef. Zij 
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moesten ervoor zorgen dat 'de zuiver artistieke belangen der Jazzmuziek' in de 
toekomst effectiever zouden worden behartigd, zonder daarbij te verzanden in 
theoretische haarkloverijen. Er werden nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk 
regelement in het vooruitzicht gesteld, en op voorstel van Poustochkine ging men 
ook op zoek naar een nieuwe naam voor de NHC, 'meer in overeenstemming met 
het doel en wezen van onze vereeniging'.105 

Twee maanden later op 23 juni bekrachtigde de 'algemeene vergadering' van de 
NHC de nieuwe statuten en besloot men ook akkoord te gaan met de naamsver
andering. Voorzover de afdelingen van de NHC voldeden aan de in het nieuwe 
huishoudelijk regelement gestelde voorwaarden gingen ze over in de 'Nederland-
sche Jazz Liga' (NJL). ï O 6 Joost van Praag verdween van het toneel en ook in De 
Jazzwereld verschenen geen publicaties meer van zijn hand. Eddy Crommelin 
daarentegen werd in december 1935 benoemd tot voorzitter. Onder zijn leiding 
voerde de NJL vooral een pragmatische koers. Een 'nieuw systeem betreffende de 
financieele afdragen' werd ingevoerd en men besprak de mogelijkheid tot samen
werking met platenimporteurs.107 Ook het doel van de vereniging werd bijgesteld. 
In de nieuwe statuten, die volgens artikel 57 van het 'algemeen huishoudelijk 
regelement' door ieder lid moesten worden aangeschaft, werd er slechts één zin 
aan gewijd. Men streefde ernaar 'de zuivere jazzmuziek als zelfstandigen muzikalen 
vorm te bestuderen en in ruimeren kring erkenning te doen vinden'.108 Bij de 
opening van de algemene bestuursvergadering van 1 december 1935 werd deze 
doelstelling nog eens nader gepreciseerd door voorzitter Crommelin. De liga 
beoogde niet langer 'zoveel mogelijk menschen tot "jazzliefhebbers" te maken, 
maar hen die de mogelijkheid in zich hebben van Jazz-muziek te gaan houden, 
hierin een steun te geven'.I09 Over het opstellen van een beginselverklaring werd 
niet meer gesproken. Net als in de periode van de NHC reserveerde de redactie 
van De Jazzwereld in 1936 ook weer een aparte rubriek voor de mededelingen en 
aankondigingen van de verschillende NjL-afdelingen, maar in februari 1938 werd 
deze 'tweedeling' weer opgeheven, 'daar de belangen van de N.J.L. en "De Jazzwe
reld" elkander hoe langer hoe meer naderden'.110 De NJL sprak sindsdien in haar 
persberichten over De Jazzwereld ûs 'het officieel orgaan van de njl'.111 

Crommelin zelf ontwikkelde zich in de loop van de jaren dertig tot een talentvol 
impresario. In 1935 haalde hij trompettist Arthur Briggs met zijn orkest naar 
Nederland en in 1937 wist hij het Franse 'Quintette du Hot Club de France' met 
Django Reinhardt te engageren voor het NjL-feest op 6 november in de Haagse 
dierentuin, twee dagen later gevolgd door een optreden voor de VARA-radio.112 

Ook contracteerde hij de Amerikaanse hot-violist Eddy South, die tijdens de derde 
'swingnight' van de Haagse Jazz-Liga op 12 februari 1938 een concert gaf en werden 
er in maart en april van dat jaar op zijn instigatie in Nederland platenopnamen 
gemaakt door Brunswick en Decca van resp. Eddy South en het orkest van Willie 
Lewis."3 De meeste Nederlandse concerten en platenopnamen van Coleman 
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Hawkins, Benny Carter en The Mills Brothers kwamen eveneens tot stand na 
bemiddeling door Crommelin.114 

Naast professionele buitenlandse artiesten nodigde de NJL ook Nederlandse 
jazzmusici uit om hun bijeenkomsten op te luisteren. Zo werd na afloop van 
Crommelins lezing over 'de sfeer in jazzmuziek' op de NJL propaganda-avond van 
de afdeling Amsterdam op 29 mei 1936 een halfuur lang geïmproviseerd door een 
speciaal voor die gelegenheid samengestelde formatie van amateurs en professio
nals, bestaande uit: Ab Witteboon (as,cl), Boy Edgar en Ferry Barendse (tp), 
Freddy Beerman (dr), Epi Broches (p), Wim Sanders (g) en Jaap Sajet (b)."5 Een 
dag later werd Crommelins lezing in Haarlem afgesloten met een optreden van 
het plaatselijke orkest 'The Rhythm Sheiks' onder leiding van pianist Benno de 
Jong, en op 24 oktober 1936 eindigde een NjL-avond in Amsterdam, waar André 
Eschauzier zijn favoriete lezing had gepresenteerd over de Amerikaanse multi-in-
strumentalist Benny Carter, met een optreden van pianist Epi Broches, begeleid 
door Eddy Christiani op gitaar en Jaap Sajet op bas."6 In 1937 en 1938 speelden 
bekende lokale amateurorkesten zoals het Haagse dansorkest de 'Wanderers', de 
Brabantse 'Men from the South' en de uit Amsterdam afkomstige 'Solid Senders' 
onder leiding van Epi Broches, op NjL-bijeenkomsten in onder andere Amsterdam 
en Den Haag."7 Tijdens de derde 'Swing Night' van de Haagse Jazz Liga op 12 
februari 1938 traden bovendien de beste Nederlandse amateur-musici aan voor 
een jamsession. Behalve de leden van de Haagse 'Swing Papa's' waren ook Epi 
Broches, André Eschauzier en de legendarische Haagse altsaxofonist Sally van der 
Kloot van de partij, alsmede het 'Swingy Stringy Quintette' van violist Jaap Cune, 
dat met toestemming van het NjL-hoofdbestuur in maart 1938 werd omgedoopt 
tot 'Kwintet van de Nederlandsche Jazz Liga'."8 

De meeste van deze musici hadden elkaar al eerder ontmoet op een van de vele 
jazzconcoursen die in de jaren dertig werden georganiseerd. De eerste twee kwamen 
tot stand op initiatief van het geïllustreerde societyblad Het Leven en vonden plaats 
op 27 december 1931 en 28 maart 1932 in respectievelijk het Amsterdamse theater 
Bellevue en de Haagse dierentuin. Vanaf 1933 werden alle jazzconcoursen in 
Nederland op touw gezet door de NJL en De Jazzwereld. Bovendien speelden veel 
Nederlandse jazzamateurs ook op Belgische concoursen, georganiseerd door het 
aan De Jazzwereld gelieerde Brusselse jazztijdschrift Music en de 'Hot Club de 
Belgique', een zusterorganisatie van de NjL.n9 

Een deskundige en vaak uiterst kritische jury, voorgeschreven nummers, ver
plichte improvisaties en een nauwkeurige puntentelling onderstreepten het serieuze 
karakter van deze wedstrijden. Zo werden de deelnemers aan het 'nationaal 
jazzconcours' van 6 november 1937, dat onderdeel uitmaakte van een NjL-feest in 
de Haagse dierentuin, beoordeeld op 'inspiratie, techniek, stijl, swing en rhythme'. 
De 'Rhythm Giggers' uit Wageningen onder leiding van André Eschauzier wonnen 
de eerste prijs, de Haagse 'Swing Papa's' werden tweede. Beide formaties kregen 
van de jury, die bestond uit Crommelin en de Jazzwereld-redacteuren Will. G. 
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Gilben en C. Pouchtochkine, de titel 'Orkest iste klasse'. De winnaars van de 
derde en vierde prijs werden ingedeeld in de categorie 'Orkest 2de klasse', de 
winnaar van de vijfde prijs in de categorie 'Orkest 3de klasse'.120 

Al met al was de populariteit van jazzmuziek, mede door de activiteiten van de 
NjL, in de tweede helft van de jaren dertig verder toegenomen, hetgeen tot uiting 
kwam in de oprichting van tientallen nieuwe jazzclubjes, verspreid over heel 
Nederland. Zo ontstonden er in 1934 NHC-afdelingen in Den Helder en Baarn 
en later kwamen er ook afdelingen van de NJL in onder andere Deventer, Alkmaar, 
Dordrecht, Gouda, Tilburg en Hengelo. In Breda zagen de 'Baronian Blue Rhythm 
Club' en de 'Hot Club Breda' het licht, Hilversum kende de 'Hot Tune Club', 
Zaandam de 'Hot Record Club' en Den Haag de 'Lumirex Hotclub' en de 
'Wanderers Hotclub'. Sommige van deze clubs, die overigens niet allemaal waren 
aangesloten bij de NJL, beschikten over kwalitatief goede huisorkesten en wisten, 
naast regionale bands, soms ook beroemde Amerikaanse artiesten voor een gast
optreden te engageren.121 Zo contracteerde rietblazer en concertorganisator Lou 
van Rees, die in augustus 1938 de Wanderers Hotclub had opgericht, het trio van 
Coleman Hawkins voor een clubfeest, dat gehouden werd op 28 januari 1939. 
Behalve Hawkins speelde daar ook het huisorkest 'The Collegians' onder leiding 
van Van Rees, samen met de Surinaamse tenorsaxofonist Kid Dynamite. 'The 
Collegians', vanaf november 1938 met Kid Dynamite in de vaste bezetting, traden 
iedere zondagmiddag op in café-restaurant De Galerij, de thuisbasis van de 
Wanderers Hotclub.122 

Naast het organiseren van lezingen, concerten en concoursen pleitte de NJL in 
nauwe samenwerking met De Jazzwereld bij de omroepverenigingen ook voor 
meer 'echte' jazz op de radio en probeerde men buitenlandse platenmaatschappijen 
ertoe over te halen om meer goede Amerikaanse jazz-opnamen in Nederland op 
de markt te brengen.123 

Jazz en het verzuilde Nederlandse omroepbestel 

De meeste jazzconcerten vonden plaats in de drie grote steden Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag. Toen in mei 1934 het orkest van Leon Abbey naar het 
Groningse Astoria kwam, schreef De jazzwereld: 'Het zal een van de zeldzame 
keeren zijn, dat Groningen — en niet Amsterdam of Den Haag — een band te 
hooren krijgt met internationale reputatie.'I24 Dat de bekende professionele 
binnen- en buitenlandse orkesten grotendeels in de Randstad geëngageerd werden, 
betekende echter niet dat men in de provinciesteden achter de actuele ontwikke
lingen aan liep. Door de uitbreiding van het spoorwegnet was de randstad steeds 
beter bereikbaar geworden, en vaak legden jeugdige fans ook vele tientallen 
kilometers per fiets af om hun idolen te kunnen bewonderen, of reisden ze hun 
favoriete lokale bands na, wanneer die op tournee gingen. Bovendien boden ook 
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de grammofoon en vooral de radio grote mogelijkheden voor een evenwichtige 
verspreiding van up-to-date jazzrepertoire. 

De jaren dertig gaven een enorme toename van de Amerikaanse en Engelse 
muzikale export te zien, hetgeen veroorzaakt werd door de snelle groei van het 
aantal huishoudens met een radiotoestel en de beschikbaarheid van betere en 
goedkopere grammofoons. Veel meer mensen dan voorheen kwamen in aanraking 
met jazz en vooral met de populaire variant van deze muziek: swing. Men was 
daarvoor niet langer aangewezen op exclusieve uitgaansgelegenheden - voor een 
thé dansant met Louis Armstrong in het Carlton Hotel in Amsterdam betaalde 
men in 1933 twee gulden entree - maar kon vanuit de huiskamer naar de beste 
binnen- en buitenlandse orkesten luisteren.125 

Drie en een halfjaar nadat De Haagse ingenieur Hanso Henricus Schotanus à 
Steringa Idzerda met een zelfgebouwde radiozender zijn eerste proefuitzendingen 
had verzorgd - de programma's waren bedoeld om de verkoop van ontvangst
toestellen uit zijn eigen firma, de 'Nederlandsche Radio Industrie', te verhogen -
was er voor het eerst in Nederland een Jazzorkest op de radio te horen. Het betrof 
de eveneens uit Den Haag afkomstige 'Jazz Devils', onder leiding van Jan von 
Lindern. Het optreden vond plaats op 28 mei 1923. Enkele maanden later richtte 
Idzerda in het pand aan de Haagse beukstraat, waar zijn bedrijf was gevestigd, een 
speciale 'klankzaal' in om de kwaliteit van de opnamen te verbeteren. Als de 
microfoons werden ingeschakeld, ging er een rode lamp branden boven een bordje 
met de tekst: 'Brandt dit licht dan... Koppen dicht'.126 

De uitzendingen van Idzerda bevatten doorgaans grammofoonplatenopnamen 
van populaire liedjes, marsen en bekende aria's uit verschillende opera's en 
operettes. Bij liveopnamen betrof het meestal licht klassiek repertoire, uitgevoerd 
door een speciaal voor de gelegenheid samengesteld 'radio-strijkje'. Soms was er 
een vocalist met pianobegeleiding te horen en af en toe jazz. Op 6 december 1923 
bijvoorbeeld werd het avondprogramma verzorgd door 'De Haagsche Amateur-
Jazz-Band "Black and White"', in januari 1924 gevolgd door het radio-debuut van 
Theo Uden Masman met 'The Original Jazz Syncopaters'.127 

Het publiek bestond in deze jaren nog uitsluitend uit radio-amateurs. Het waren 
hobbyisten, die zelf een radio-ontvanger hadden gebouwd en op de eerste plaats 
in de techniek geïnteresseerd waren. Vaak werden vrienden en familie uitgenodigd 
om mee te luisteren, maar pas toen in 1924 de zeventienjarige Zaanse radio-amateur 
A.L. Bauling besloot om een draadverbinding aan te leggen tussen zijn radio
installatie thuis en de woningen van nieuwsgierige buurtbewoners, vond het 
medium ingang bij een veel groter publiek. Binnen korte tijd telde Baulings 'Eerste 
Nederlandsche Radio Centrale' 3500 abonnees en in de daaropvolgende jaren steeg 
het aantal 'passieve' luisteraars ver boven dat van de radio-amateurs.128 

De radio-amateurs waren al sinds 1916 georganiseerd in de Nederlandsche 
Vereeniging voor Radiotelegrafie ( N W R ) , waarvan het ledental in 1924 1800 
bedroeg. In Radio-expres, het weekblad van de N W R , stonden behalve artikelen 
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over de nieuwste ontwikkelingen op technisch gebied ook de programmagegevens 
van Idzerda's radio-uitzendingen vermeld. Omdat Idzerda de kosten van de 
muziekuitvoeringen niet langer kon dragen, nam de N W R op 8 februari 1923 de 
organisatie en financiering van de wekelijkse radiouitzendingen over en benoemde 
een speciale omroepcommissie, die verantwoordelijk was voor de samenstelling 
van de programma's. Voor de uitzending van 24 april 1924 kondigde Radio-expres 
een 'Jazz-Band-Dansavond' aan met de 'Syncopated Harmony Four' onder leiding 
van Herman Waagenaar. Dit optreden werd door de omroepcommissie van de 
N W R van harte aanbevolen: 'De commissie wijst er op, dat dit één der beste 
Nederlandsche Jazz-bands is en hoopt, dat men er evenzeer van zal genieten als 
van de Savoy-bands.'129 

Men verwees hiermee naar de concerten van Engelse dansorkesten, die sinds 
1923 door de BBC wekelijks live vanuit het Londense Savoy Hotel, werden 
uitgezonden. Deze orkesten speelden een mengeling van melodische dansmuziek, 
inclusief walsen, show medleys en populaire liedjes, maar onder andere door de 
invloed van Amerikaanse gastmusici pasten zij hun stijl en repertoire aan. Formaties 
als 'The Savoy Havanna Band', 'The Savoy Orpheans' - een band die bijna 
uitsluitend uit Amerikaanse musici bestond - maar ook de orkesten van Henry 
Hall en Fred Elizalde en de 'Hotel Cecil Orchestra' van Jack Payne combineerden 
klassieke dansmelodieën met gesyncopeerde 'hot-music'. De populariteit van deze 
bands was zo groot, dat de BBC in 1928 besloot een eigen dansorkest te formeren: 
'the BBC Dance Orchestra' onder leiding van Jack Payne. De band was elke avond, 
behalve op zondag, via de radio te beluisteren.'30 

De muziekprogramma's van de BBC vielen ook bij Nederlandse radiobezitters 
in de smaak. Werden Idzerda's muziekuitzendingen in de jaren 1922 en 1923 nog 
met groot enthousiasme ontvangen door Engelse radio-amateurs (ze werden zelfs 
een jaar lang gesponsord door het Engelse dagblad The Daily Mail), in de daarop 
volgende periode ontstond een omgekeerde situatie.131 De populariteit van de 
Engelse dansorkesten maakte de BBC tot de belangrijkste concurrent van de nog 
jonge Nederlandse omroepverenigingen. 

Deze omroepverenigingen ontstonden kort nadat Idzerda in 1924 failliet was 
gegaan. In tegenstelling tot de onderneming van de Haagse radiopionier, die er 
uiteindelijk niet in slaagde genoeg financiers voor zijn uitzendingen te vinden, 
bleek een soortgelijk initiatief van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF) 
in Hilversum wel levensvatbaar. Onder leiding van directeur ir. A. Dubois was 
de NSF, die oorspronkelijk communicatie-apparatuur voor schepen vervaardigde, 
overgeschakeld op de productie van radiotoestellen. Om de verkoop te stimuleren, 
had men in juni 1923 een zendmachtiging aangevraagd.132 Voor de verzorging van 
de muziek maakte men o.a. gebruik van de plaatselijke 'Larensche Jazz Band', 
waarin behalve twee strijkers en een xylofonist, ook de achttienjarige Hans Mossel 
drums en piano speelde. Op 21 juni en 8 augustus vonden de eerste twee radio
optredens van dit amateurorkest plaats vanuit een achter de Nederlandsche 
Seintoestellen Fabriek gelegen loods, die dienst deed als studio. Toen de 'Larensche 
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Jazz Band' op 19 augustus 1923 in het chique hotel Hamdorff te Laren speelde, 

werd het concert rechtstreeks uitgezonden, via een directe telefoonlijnverbinding. 

Het was het eerste 'lijnconcert' in de geschiedenis van de Nederlandse omroep.153 

De programmacommissie van de NSF, die verantwoordelijk was voor de uitzen

dingen, kreeg onder aanvoering van verkoopchef en omroeper Willem Vogt al 

snel een zelfstandige status en opereerde vanaf april 1924 onder de naam Hilver-

sumse Draadloze Omroep ( H D O ) . Gesponsord door onder andere C&A, Jamin, 

De Telegraaf en vooral de firma Philips uit Eindhoven, die voor financiële steun 

zorgde en twee zendmasten in bruikleen afstond, werden publieksgerichte pro

gramma's met veel populaire muziek uitgezonden. Violist Nico Treep formeerde 

daartoe in januari 1925 een speciaal omroepstrijkje. Het repertoire bestond gro

tendeels uit bekende schlagers en operettemelodieën, maar daarnaast traden op 18 

april van datzelfde jaar ook 'The Queens Melodists ' onder leiding van Theo Uden 

Masman voor de HDO-microfoons op. 'The Indian Jazz Band' met bandleider/ 

klarinettist Hans Mossel en pianist Klaas van Beeck stond in 1925 en 1926 even

eens meerdere malen geprogrammeerd. Het aantal vrijwillige begunstigers van de 

H D O , de zogenaamde 'luistervinken', steeg van 1200 aan het begin van 1925 tot 

meer dan 10.000 in 1926.I34 

O m de financiële last voor het moederbedrijf te verlichten, verhuurde de H D O 

ook zendtijd aan derden. Naast commercieel geïnteresseerden, die hun reclame

boodschappen wilden uitzenden zoals bijvoorbeeld het weekblad Het Leven, diende 

in 1924 ook de in datzelfde jaar opgerichte Nederlandsche Christelijke Radio 

Vereeniging (NCRV) zich aan als huurder voor de woensdagavond. De NSF ging 

accoord met een vergoeding van 3000 gulden per jaar en op 24 december vond 

de eerste uitzending plaats. In 1925 volgden de Katholieke Radio Omroep (KRO) 

en de socialistische Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs (VARA), die de 

zender voor respectievelijk de dinsdag- en zaterdagavonden afhuurden. De kleine 

Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep (VPRO) ging vanaf 1926 enkele uren per 

week de lucht in met kerkdiensten en religieuze uitzendingen. Al deze omroep

verenigingen richtten zich met hun programma's en omroepgidsen tot hun eigen 

luisterpubliek. 

Aangezien zowel radioreclame (de programmaverzorging onwaardig) als radio

belasting (een inbreuk op de onafhankelijkheid van de zendgemachtigden) ont

braken, moesten alle kosten, inclusief inrichting en exploitatie van de studio's, 

gefinancierd worden uit de vrijwillige bijdragen van leden en sympathisanten en 

uit de advertentie-inkomsten van de programmabladen.135 Het werven van nieuwe 

leden was derhalve van levensbelang en dat gold ook voor de H D O . De H D O had 

zich in 1926 losgemaakt van de NSF en raakte vervolgens als zelfstandige Algemene 

Vereeniging Radio Omroep (AVRO) in een felle en langdurige strijd verwikkeld 

met de andere omroepverenigingen over de zendtijdverdeling. De AVRO, die een 

'algemene omroep voor iedereen' wilde zijn, kreeg daarbij ongewild steeds meer 

het karakter van een vierde, 'liberale' omroepzuil. 
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Op 13 mei 1930 kwam er uiteindelijk een wettelijke regeling. Het 'zendtijden-
besluit' van minister van Waterstaat P.J. Reymer, onder wiens bevoegdheid de 
PTT en derhalve ook de radiotelegrafie en de radio-omroep ressorteerden, voorzag 
in een gelijke verdeling van tachtig procent van de beschikbare zendtijd onder de 
vier grote omroepen. Vijf procent ging naar de VPRO en de overige vijftien procent 
was bestemd voor een neutraal, één maal in de week door alle omroepen bij 
toerbeurt te verzorgen 'Algemeen Programma', dat niet politiek of religieus van 
aard mocht zijn, maar door gebrek aan medewerking van de omroeporganisaties 
in 1936 weer werd opgeheven.I3° 

Om te voorkomen dat de inhoud van de uitzendingen de grenzen van het 
betamelijke zou overschrijden, installeerde het confessionele kabinet-Ruys de 
Beerenbrouck in juli 1930 tevens een Radio-omroep Controlecommissie (ROCC). 

Dit gezelschap, bestaande uit confessionele politici, zakenlieden, ambtenaren, 
juristen en één vrijzinnig-democraat, hield zich voornamelijk bezig met de controle 
van het gesproken woord. Daartoe werden programmateksten ruim voor uitzen
ding opgevraagd en waar nodig gecensureerd. Het toezicht op de naleving van de 
door de ROCC aangebrachte wijzigingen was in handen van vier radiocontroleurs, 
die thuis alle programma's beluisterden en notities bijhielden.137 Ook de muziek 
werd getoetst. Dat gebeurde aan de hand van door de omroepverenigingen 
overlegde weekprogramma's, waarin tevens de grammofoonplaten stonden ver
meld die men wilde gaan uitzenden. In 1933 besloot de ROCC dat 'de internationale' 
en diverse andere socialistische strijdliederen niet langer door de VARA mochten 
worden uitgezonden, vanwege hun vermeende staats- en gezagsondermijnende 
karakter en ook omdat ze mogelijk aanstootgevend konden zijn voor de bevriende 
natie Duitsland.1^8 Muziek werd hoofdzakelijk beoordeeld op politiek ongewenste 
of moreel verwerpelijke tekstpassages. In 1930 verbood men zelfs het nummer 
'Rendez-vous' van Franz Lehär omdat de titel onkuise gedachte-associaties zou 
kunnen opwekken. Ten aanzien van het 'Algemeen Programma' bepaalde de ROCC 
dat ook de muziek zelf op een hoog peil moest staan en derhalve niet te 'frivool' 
mocht zijn. Als maatstaf gold een lijst met aanvaardbare grammofoonmuziek, het 
zogenaamde 'Repertoire A'.139 

Deze lijst werd ook toegepast bij de controle van grammofoonmuziek die door 
de radiocentrales werd uitgezonden. De centralehouders hadden in 1928 toestem
ming gekregen om bij slechte ontvangst van de Nederlandse zenders, eigen muziek 
door te geven. In 1935 werd deze toestemming omgezet in een officiële machtiging 
voor het uitzenden van één uur eigen grammofoonplatenmuziek per dag, met 
uitzondering van zon- en feestdagen. Om de kosten te dekken werd een rouleer
systeem voor grammofoonplaten opgezet. Het uurtje stond geprogrammeerd 
tussen zeven en acht uur 's avonds, net voor de aanvang van de bonte avonden 
van de Nederlandse omroepen, op het moment dat er vaak lezingen en lessen 
werden uitgezonden en de ontvangstkwaliteit van de landelijke zenders verslech
terde door storingen van sterkere buitenlandse zenders. Klassieke muziek was altijd 
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toegestaan, maar voor het lichtere genre mocht alleen worden gekozen uit het 
'Repertoire A74 0 

Volgens een schatting van de PTT was het aantal luisteraars naar de Nederlandse 
Radio aan het eind van 1930 al opgelopen tot 430.000. De meesten van hen waren 
aangesloten op een distributienet, maar vanaf 1927, toen Philips voor het eerst 
met een in de fabriek geassembleerde radio op de markt kwam, steeg ook het 
aantal luisteraars met een eigen toestel. Nadat in 1926 de KRO en de NCRV met 
financiële steun van Philips een tweede zender in Huizen in gebruik hadden 
genomen, kon het publiek kiezen tussen twee Nederlandse programma's. Volgens 
de nieuwe Telegraaf en Telefoonwet van 1928 waren de distributiecentrales ver
plicht deze beide programma's onverkort door te geven. Daarnaast mochten de 
centralehouders, mits zij daartoe een vergunning aanvroegen, vanaf 1932 één of 
meer extra lijnen gebruiken, voor de doorgifte van diverse buitenlandse zenders, 
waarop vooral veel populaire muziek te horen was. Naar deze buitenlandse 
muziekprogramma's werd veel geluisterd, zowel door de abonnees van de distri
butiecentrales als door de bezitters van een eigen radiotoestel. Deze laatste groep 
was, door de beschikbaarheid van betere en eenvoudiger te bedienen toestellen, 
in de tweede helft van de jaren dertig sterk in aantal toegenomen. In 1936 hadden 
de radiocentrales 355.000 abonnees en waren er 592.000 radiotoestellen in omloop. 
In 1939 telde men 410.000 distributie-aansluitingen tegen ruim één miljoen 
radi o toes tellen. '41 

Naarmate er meer naar de radio geluisterd werd, groeide ook de populariteit van 
de door de BBC uitgezonden moderne, gesyncopeerde dansmuziek. De gerouti
neerde bands van Harry Roy, Bert Ambrose, Jack Payne, Jack Hylton en Henry 
Hall, die vanaf 1932 het BCC-dansorkest leidde, vormden voor velen een aantrek
kelijk alternatief voor het doorgaans veel gezapiger muzikale aanbod op de Ne
derlandse zenders.142 Op de gladde, gepolijste, maar tegelijkertijd ritmische en 
opzwepende muziek van deze orkesten, waarbij de arrangementen vaak belangrij ker 
waren dan de improvisaties, kon uitstekend gedanst worden. De Engelse orkesten 
borduurden voort op de populariteit van de nieuwe Amerikaanse dansen uit de 
periode na de Eerste Wereldoorlog, die hun oorsprong hadden in de zwarte getto's 
van de Amerikaanse grote steden. 

Daar was ook het 'swing-dansen' ontstaan. Na de geslaagde vlucht van Charles 
Lindberg over de oceaan in 1927, werd in de Savoy Ballroom in Harlem een nieuwe 
dansstijl beproefd, de 'Lindy Hopp', waarbij de danspartners elkaar beurtelings 
in de lucht gooiden, om eikaars heupen draaiden, wegslingerden en weer terug. 
Alles met een starre, onbewogen gelaatsuitdrukking: men was cool. De filmindu
strie, revuetheaters en nachtclubs in de vs, namen de Harlemse hoppers, of blanke 
imitators zoals Fred Astaire, in dienst en als Amerikaans export-product kwam de 
'Lindy Hopp' in de loop van de dertiger jaren op de Europese markt onder de 
naam van de muziek: 'swing'. Hollywoodfilms als Dancing Lady ('33), Borne (o 
Dance ('36), Swing high, Swing low ('37), On the Avenue ('38) en vooral Broadway 
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Melody uit 1936, brachten de onstuimige 'swing' in de bioscopen, waardoor zowel 

het swingdansen als de swingmuziek enorm aan populariteit wonnen, met name 

onder de jeugd.145 Toch waren het vooral de Britse bands die met hun strak 

gearrangeerde dansmuziek het grootste publiek bereikten. Zowel de grammofoon

platen als de radiouitzendingen van deze orkesten werden in Nederland op grote 

schaal beluisterd.144 

Tegenover de dansorkesten van de BBC boden de Nederlandse omroepvereni

gingen aanvankelijk niet veel meer dan een mengeling van marsen, walsen, 

genre-stukjes, operettemelodieën, populaire schlagers en voornamelijk Duits ge

oriënteerde salon-muziek. Alleen de AVRO richtte zich, net als eerder de H D O , 

geheel naar de wens van het publiek. Men zag, in tegenstelling tot de andere 

omroepverenigingen, de radio niet als opvoedkundig medium, maar wilde een 

pure muziek- en amusementszender zijn en zond derhalve vooral veel populaire 

muziek uit. Echter, veel meer dan wat voorzichtige foxtrotjes, gespeeld door het 

met enkele blazers uitgebreide strijkje van Boris Lensky of het trio van Dick 

Groeneveld, stond er in de jaren twintig nog niet op het programma.145 'Als je 

nou effen wacht dan krijg je Londen de Savooy. Dan hoor je d'echte Jazzbandieten, 

da's zo eenig mooi ' , zong Louis Davids in 1927.I4° 

Alhoewel alle omroepverenigingen, met uitzondering van de V P R O , veel muziek 

uitzonden, was men ook in de jaren dertig nog uiterst terughoudend met het 

programmeren van moderne dansmuziek. 'Wat de salon-orkesten en ensembles 

van diverse afmetingen opdienen, is vaak alleen te genieten door oude juffrouwen 

uit de provincie', constateerde de Haagse freelance journalist Jan Govert Goverts. 

'Zelfs de zeer goede salonorkesten spelen vaak volkomen overbodige muziek, 

muziek die de generatie uit het pluchen tijdperk heeft kunnen boeien, maar die 

in onzen tijd van een muf riekende burgerlijkheid is. '1 4 7 

Het aanbod van de NCRV bevatte helemaal geen populaire muziek, maar bestond 

uit een overdaad aan orgelconcerten, afgewisseld door een optreden van het 

christelijk radiokoor onder leiding van J .H. Smit Duyzentkunst, een harpkwartet 

of het NCRV-orkest van Jan Pouwels, welks bescheiden samenstelling werd gecom

penseerd door de aanschaf van een gloednieuw harmonium.1 4 8 

De katholieken, die bijna zeventig procent van hun zendtijd aan muziek 

besteedden, concentreerden zich vooral op kamermuziek en licht klassiek. Alleen 

door het salonorkest van Marinus van 't W o u d en het sextet van Piet Lustenhouwer 

werd wel eens een enkel nummertje uit het populaire Amerikaanse musicalreper

toire ten gehore gebracht. In 1930 bijvoorbeeld Singin'in the Rain en Al Jolsons 

There's a rainbow round my shoulder.1^ O m te kunnen concurreren met de 

programma's van andere omroepen en vooral om de katholieke luisteraars op 

zaterdagavonden van het VARA-programma af te houden, hechtte KRO-voorzitter 

pastoor L.H. Perquin groot belang aan het uitzenden van amusementsmuziek, 

maar 'ongezonde uitwassen als z.g. hot-jazz en van weke sentimentaliteit of 

misselijke zwoelheid getuigende producten' waren uit den boze.I5° Derhalve 

werden er, naast het in 1930 opgerichte KRO-orkest, nog diverse amusements-
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ensembles geformeerd, waarvan de 'KRO-boys', onder leiding van pianist en 
accordeonnist Piet Lustenhouwer verreweg de grootste populariteit verwierven. 
Het gezelschap, dat zich aanvankelijk toelegde op het spelen van Duitse Schlagers 
en publieksfavorieten als An der schonen blauen Donau, ging vanaf 1933 een iets 
moderner repertoire spelen, hoofdzakelijk bestaande uit Engelse walsen, foxtrots, 
Nederlandstalige meezingers en potpourri's. Ze traden daarmee in de voetsporen 
van het op dat moment zeer geliefde AVRO radio-orkest van Ko vacs Lajos, maar 
voor de 'KRO-BOVS' golden meer beperkingen ten aanzien van stijl en ritme. Ook 
zinnenprikkelende Engelse refreinzang was uit den boze, dus werden veel bekende 
Amerikaanse songs van nieuwe Nederlandse teksten voorzien. Het gebodene moest 
getuigen van een 'beschaafde vrolijkheid', maar mocht beslist geen 'Hot Jazz' 
bevatten'. 

In De Jazzwereld werd de vraag gesteld hoe men het KRO-bestuur kon overhalen 
af te zien van uitbreiding van de 'KRO-BOVS' en in plaats daarvan 'de aether met 
een Jazzensemble' te verrijken. Uiteindelijk besloot de programmaleiding in 1936 
dat de 'KRO-boys' alleen nog 'uitgesproken moderne dansmuziek ten behoeve van 
de jonge generatie' moesten gaan spelen. Het traditionele amusementsrepertoire, 
waarbij de nadruk op de melodie lag, werd voortgezet door dezelfde musici, onder 
de naam 'KRO-Melodisten'.151 De 'KRO-boys' beperkten zich vanaf dat moment 
tot ritmische quick-steps, tango's en pasodobles, maar van moderne swing-arran-
gementen was geen sprake. De 'voor elck wat wils'-programmering van de KRO 
liet geen plaats voor jazz: 'Alle jazz-excessen dienen geweerd te worden', betoogde 
men in de Katholieke radiogids en er werd aanhoudend gepleit voor 'een strenge 
selectie bij de zogenaamde populaire muziek'.152 

Ook ten aanzien van grammofoonplatenprogramma's en concerten, die vanuit 
hotels en danszalen elders in het land via een telefoonlijn-verbinding rechtstreeks 
werden uitgezonden, nam men de nodige voorzichtigheid in acht. Alhoewel de 
KRO in de tweede helft van de jaren dertig, ondanks hevige interne kritiek, wel 
platenopnamen van Jack Payne, Bert Ambrose, Jack Jackson, Harry Roy en de 
Boswell Sisters ging uitzenden en zelfs regelmatig aandacht besteedde aan Ame
rikaanse filmmuziek en musicals zoals 'Swingtime' en 'Tophat', bleven live-regi
straties van Engelse en Amerikaanse orkesten uit.153 De KRO-lijnconcerten vanuit 
het Rotterdamse Coomans Hotel en de Heck's lunchrooms in Amsterdam en Den 
Haag brachten alleen de gematigde Duitse dansorkesten van Marek Weber, Paul 
Godwin en Dajos Bela in de huiskamer. Daarnaast waren er ook live-uitzendingen 
van John Kristel en zijn 'Troubadours', het 'Weensch Orkest' van Frank Fox en 
de formaties van Harry Stafford, John Brown en Harry Hill. Allemaal Nederlandse 
ensembles die, ondanks hun 'jazzbezetting' en Engelse namen, maar weinig jonge 
luisteraars konden boeien.154 

Ook de AVRO en de VARA waren uit angst voor ledenverlies uiterst terughoudend 
met het programmeren van al te wilde 'hot jazz', maar op de stijgende populariteit 
van moderne ritmische muziek in de stijl van de Engelse dansorkesten, reageerden 
zij minder scrupuleus dan de confessionele omroepen. De AVRO, die in financieel 
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en organisatorisch opzicht een prominente positie innam, ging daarbij het meest 
slagvaardig te werk. Het was een rijke omroep met meer leden en welgestelde 
donateurs dan de VARA, waarvan de socialistische achterban over het algemeen 
minder draagkrachtig was. Bovendien waren er al in de HDO-periode contracten 
met de amusementsbranche gesloten en lijnverbindingen tot stand gebracht met 
verschillende hotels, danszalen en bioscoop-theaters, waaronder het Scheveningse 
Kurhaus en de Tuschinsky-theateis in Amsterdam en Rotterdam. 

Op 23 december 1925 verzorgde de HDO voor het eerst een rechtstreekse uitzending 
vanuit het Amsterdamse Tuschinsky Cabaret La Gaîté, en sinds 1926 werden deze 
lijnconcerten met een zekere regelmaat geprogrammeerd, meestal op zaterdag
avond na het VARA-programma. Vanaf april 1928 waren er ook op zaterdagmiddag 
live-uitzendingen met 'dansmuziek' en 'illustratieve filmmuziek', uitgevoerd door 
het 'Tuschinsky theater-orkest'. In dit orkest waren behalve strijkers ook een 
sousafoon, saxofoons en een kopersectie opgenomen, waardoor men het traditio
nele amusementsrepertoire kon afwisselen met nummers als lean 't give you anything 
but love, Alexander's Ragtime Band en Ain't She Sweet. Het geheel stond onder 
leiding van violist Max Tak, die al sinds 1925 als muzikaal adviseur verbonden 
was aan de HDO. In opdracht van AVRO-directeur Willem Vogt woonde hij audities 
bij om jonge artiesten voor het lichte muziekgenre te selecteren. Bij gebrek aan 
moderne, professionele dans- en amusementsorkesten maakte de omroep evenwel 
tot aan het eind van de jaren twintig veelvuldig gebruik van de bestaande theater-
en bioscooporkesten. Zo zond de HDO en later de AVRO middels lijnverbindingen 
concerten uit van o.a. het Amsterdamse 'Rembrandt theater-orkest' onder leiding 
van Daaf Hartogs, het 'Asta theater-orkest' in Den Haag gedirigeerd door José 
Silbermann, het Rotterdamse 'Luxor Palast-orkest' van Mare Velt en het orkest 
van de Amsterdamse Cinema Royal, dat onder leiding stond van violist Hugo de 
Groot.155 Toen de VARA eind 1927 de artiesten-foyer van de Cinema Royal huurde 
als studioruimte, nam deze omroep de rechtstreekse uitzendingen van het 'Royal-
Orkest' over. Iedere zaterdag speelde de formatie van De Groot vanuit de cinema 
aan de Amsterdamse Nieuwendijk voor de VARA-microfoon.156 

Vanaf 1928 werden ook de twee jaar eerder opgerichte 'Ramblers' regelmatig 
uitgezonden door de AVRO, overigens zonder de musici daarvoor te betalen: 'men 
speelde voor de reclame'.157 Onder de titel 'Dansmuziek door de Ramblers' stond 
het orkest geprogrammeerd als laatste onderdeel van de avond. Enkele malen 
kwamen de musici voor opnamen naar de studio in Hilversum, maar de meeste 
van de in totaal 41 uitzendingen in 1928 en 1929 kwamen rechtstreeks vanuit het 
Amsterdamse Tuschinsky Cabaret La Gaîté. In de daaropvolgende twee jaren 
verdwenen de 'Ramblers' evenwel geheel van de Nederlandse radio, omdat zij 
gedurende deze periode vaak in het buitenland geëngageerd waren. Maar ook toen 
het orkest in 1931 weer vijf maanden achtereen in het Amsterdamse Tuschinsky 
theater speelde, werd er van deze concerten niet één door de AVRO uitgezonden, 
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aangezien er inmiddels een vervangend ensemble in vaste dienst was genomen, 
waaraan men de voorkeur gaf.158 

Voor de verzorging van de muziekprogramma's prefereerden de omroepvereni
gingen eigen orkesten, die permanent beschikbaar waren en zich geheel schikten 
naar de wensen van de programmamakers aangaande het repertoire en de muzikale 
stijl. De AVRO transformeerde daartoe het omroepstrijkje van Nico Treep tot een 
volwaardig 'omroeporkest', dat grotendeels bestond uit Tuschinsky-muzikanten, 
die door de komst van de geluidsfilm werkloos dreigden te worden. Hugo de 
Groot werd in 1928 muzikaal adviseur bij de VARA en vormde een jaar later het 
VARA-Omroeporkest', hetwelk was samengesteld uit leden van het oude 'Royal-
orkest', aangevuld met enkele andere musici.159 De radio-orkesten speelden zowel 
klassiek repertoire als lichte muziek, maar om aan de groeiende vraag naar moderne 
dansmuziek te kunnen voldoen, nam de AVRO een speciale zeventien man sterke 
formatie in dienst: het 'ensemble Kovacs Layos', dat in de zomer van 1931 voor 
de radio debuteerde.100 Het gezelschap werd samengesteld door AVRO-program-
machef Louis Schmidt, alias Kovacs Layos, die als violist in de herfst van 1925 bij 
het 'HDO-omroeporkest' van Nico Treep was begonnen, maar in De Radio Bode 
van 25 december 1931 werd gepresenteerd als de leider van een moderne band: 

Toen wij een jaar geleden de daverende AVRO-tournée's hebben gemaakt met 
ensembles als die van Dajos Béla en Marek Weber, toen werd bij ons het 
verlangen wakker: Konden ook wij eens zulk een band formeeren. Zulk een 
orkest met zijn prikkelende rhythmen, zijn prettig verwarrende klankexcessen. 
Zijn tempo tempo' van jeugd en heerlijke uitbundigheid.101 

Layos liet zich weliswaar inspireren door het moderne Amerikaanse repertoire, 
maar brak niet volledig met de traditie van de oude salon-orkesten. Zijn formatie 
bleek inderdaad een afspiegeling van de Duitse Tanz- und Unterhaltungskapellen: 
veel strijkers, suikerzoete arrangementen en af en toe een nummer van Ellington. 
Het hybride karakter van de band was illustratief voor de aarzelende houding van 
de AVRO, als het ging om het programmeren van moderne dansmuziek en jazz. 

Grammofoonplaten van Engelse dansorkesten werden regelmatig uitgezonden 
en ook Amerikaanse opnamen kwamen aan bod, zij het meestal laat op de avond, 
maar voor uitzendingen met live-muziek uit de eigen studio koos men toch liever 
voor 'vlees-noch-vis-kapellen', waar niemand aanstoot aan nam.1"2 

De VARA volgde eenzelfde weifelende koers. Om aan de wensen van de jonge 
luisteraars tegemoet te komen, formeerde Hugo de Groot als tegenhanger van het 
Kovacs Layos-orkest in 1932 'De Flierefluiters': 'een speciaal radio-attractie-orkest 
voor populaire liederen, Wiener walsen, karakterstukjes, soli enz.', dat onder 
leiding van violist/clarinettist Jan van der Horst uitgroeide tot een gematigd 
progressief ensemble in de stijl van de 'icRO-Boys'.163 

Al deze omroepensembles vormden qua bezetting en repertoire een muzikaal 
compromis tussen het oude en het nieuwe. 'Hot Jazz' werd daarbij, uit angst voor 
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ledenverlies, bewust vermeden. Dat ook moderne dansmuziek in de stijl van de 

Britse hotelbands op het repertoire ontbrak, werd daarentegen hoofdzakelijk 

veroorzaakt door een gebrek aan geschikte musici. O m te concurreren met de 

dansorkesten van de BBC moest men kunnen beschikken over blazers en arrangeurs 

die het moderne jazz-idioom beheersten en om die reden toonde vooral de AVRO 

van meet af aan grote interesse in de verrichtingen van jonge amateurs tijdens de 

verschillende jazzconcoursen. In de jury van het eerste concours in december 1931 

zaten behalve een jurist en twee Amsterdamse dansleraren, ook Kovacs Layos en 

de pianist/organist van zijn orkest Pierre Palla. Bovendien was de muzikaal adviseur 

van de AVRO, Max Tak aanwezig. Hij hield een afsluitende speech. Onder de 

prijswinnaars bevonden zich trompettist Klaas van Beeck, die al eerder voor de 

HDO was opgetreden en later het geheel naar Engels voorbeeld gemodelleerde 

'AVRO dansorkest' zou gaan leiden, Hans Maassen, de toekomstige trombonist 

van deze formatie, en Pi Scheffer, die zou uitgroeien tot een van de belangrijkste 

arrangeurs bij de omroep en na de oorlog leider werd van AVRO'S 'Skymasters'. l64 

Naast het zoeken naar nieuw talent op jazzconcoursen, besteedde men ook 

aandacht aan het opleiden van jonge musici.105 O p 15 september 1932 werd een 

speciale jazz-klas aan het Haagsch Conservatorium geopend onder leiding van 

Eddie Noordijk, de 'hot'-violist en arrangeur van het Kovacs Layos-ensemble. 

Zij, die aan deze Jazz-Klasse wenschen deel te nemen, dienen voldoende 

vaardigheid te bezitten op hun instrument, d.w.z. het zonder fouten kunnen 

spelen van de gedrukte uitgaven der 'commercial' nummers zooals deze door 

de Eng. Radio-bands (Ambrose, Roy Fox, Henry Hall e.d.) ten gehoore worden 

gebracht. '166 

Twee jaar later adverteerde ook het conservatorium in Rotterdam met een 'op
leiding in de moderne ontspanningsmuziek onder directie van Theo Uden Mas-
man' . l 67 

Dat de AVRO zich al in een vroegtijdig stadium oriënteerde op de Nederlandse 

jazz-scene, leidde vooralsnog niet tot veranderingen in de programmering: 'Dans

muziek! Ai, dat is altijd al een teer punt geweest', schreef AVRO-omroeper Guus 

Weitzel in De Gramofoonrevue van mei 1933: 

Omda t in ons land nu eenmaal het systeem van het vrijwillig betalen voor den 

omroep bestaat, heeft vanzelfsprekend de Nederlandsche luisteraar daar een 

middel in, om op gevoelige wijze ingenomenheid of misnoegen tot uitdrukking 

te brengen. Bij de groote 'men' in Nederland is jazz niet populair!168 

Desalniettemin kwam er steeds meer kritiek op het feit dat de bestaande radio

ensembles geen jazz mochten spelen en vooralsnog ook niet in staat bleken om 

de prestaties van de Engelse dansbands te benaderen. 'Geen onzer omroepveree-

nigingen beschikt over een volkomen ingespeelde en op jazz ingestelde huiscom-
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binatie', constateerde de muziekrecensent van Het Vaderland in mei 1934. 'Wij 
beschikken in ons land over drie perfecte bands, Uden Masman, De Vries en 
Weersma. Hoe vaak krijgen die musici hier een kans op uitzending?'16? 

Ook in De Jazzwereld werden de omroeporkesten, waaronder dat van Kovacs 
Layos, van aanvang aan bestempeld als 'verregaand ouderwetsch', en pleitte men 
onophoudelijk voor meer 'echte' jazz op de radio.I7° Al op 15 februari 1932 richtte 
de redactie een schriftelijk verzoek aan de AVRO om 'desnoods één keer per week 
eenige gramofoonplaten met zuivere jazzmuziek ten gehoore te brengen. U zoudt 
U vele vrienden méér maken.' Vier dagen later beantwoordde AVRO-directeur 
Willem Vogt het adres met één enkele zin: 'Tegenover de enkele vrienden, die 
wij ons méér zouden maken, staan de woede en afvalligheid van talrijken, die nu 
onze vrienden al zijn.'171 Hoofdredacteur Red Debroy reageerde getergd. Hij 
verweet de radiomakers 'een gebrek aan medevoelen met de moderne jeugd; het 
typeert de mentaliteit van den Omroep dat men hier weer eens zoo conservatief 
en oude-vrijster-achtig is, om alleen maar zoete, "schattige" commercial- en 
straightplaatjes uit te zenden.' Hij kondigde aan een petitionnement op te stellen, 
met het verzoek om 'op een redelijk uur goede jazzplaten uit te zenden' en riep 
daartoe de lezers op hun naam en adres naar de redactie te sturen.172 

Al snel leek dit initiatief enig succes te hebben. Met toestemming van Vogt 
mocht Max Tak vanaf juni 1932 iedere maand een radiocauserie over jazzmuziek 
houden, geïllustreerd met 'origineele en zuivere jazz-platen'. De eerste uitzending 
stond in het teken van Duke Ellington en werd door de redactie van De Jazzwereld 
met enthousiasme begroet, maar meer dan een half uurtje per maand zat er 
voorlopig niet in.173 Zo bleef de muziekprogrammering op de Nederlandse radio 
voor veel Jazzwereld-lezers een bron van irritatie. De 'Ramblers', 'één der beste 
Nederlandsche bands', vergelijkbaar met de 'allerbeste Engelsche dans-orkesten, 
zooals die van Ambrose en Roy Fox', waren 'sinds 1929 slechts één enkelen keer 
voor de Nederlandsche (AVRo)-microfoon opgetreden', verzuchtte een abonnee 
in september 1932 en hij deed daarbij een dringend beroep op de redactie om 
daartegen bij de AVRO bezwaar aan te tekenen.174 

De verontwaardiging steeg nadat in juni 1933, tijdens de enige AVRO-uitzending 
dat jaar van de 'Ramblers', het ritme en verschillende koper-passages werden 
weggedraaid. Eén nummer was zelfs afgebroken en vervangen door een grammo
foonplaat met accordeonmuziek.175 Een duidelijke verklaring voor deze gang van 
zaken bleef uit, maar wel wees Kovacs Layos enkele maanden later in eenjazzwe-
reld-'mtarview nog eens op de onverdraagzaamheid van een groot deel van het 
radiopubliek: 'Laat ik U vertellen, dat na het uitzenden van dat grootsche Ame-
rikaansche trio de "Boswell-Sisters" bij de AVRO een stortregen van protestbrieven 
is binnengekomen, waarin schande is gesproken over zulk gekrijsch.'I7<5 Naar 
aanleiding van dit interview drongen verschillende lezers er bij De Jazzwereld op 
aan om toch vooral haast te maken met het petitionnement, hetgeen geschiedde.177 

De redactie bepaalde de sluitingsdatum voor het inzenden van de petitielijsten op 
15 december en op 19 januari 1934 werd het verzoek om 'uitzending van goede 
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Hollandsche bands, plus ware jazzmuziek op gramofoonplaten', overhandigd aan 

AVRO-voorzitter baron G. Tindal, ondertekend door 7900 Jazzfans.178 

N u had de AVRO kort tevoren al verschillende gastoptredens van buitenlandse 

orkesten live uitgezonden: 'Ik weet wel, dat er na het concert van Louis Armstrong 

en van Harry Roy eenige honderden als luistervink hebben bedankt' , schreef de 

Haagse jazzorganisator Lou van Rees. Tegelijkertijd constateerde hij dat er bij de 

AVRO meer goede Engelse Bands te beluisteren waren dan bij de andere omroe

pen.1 7 9 In augustus 1934 werden ook de 'Ramblers' voor het eerst sinds lange tijd 

weer uitgenodigd voor een studio-concert en in de daaropvolgende periode waren 

er uitzendingen met pianist Freddy Johnson, live vanuit de Amsterdamse nachtclub 

Le Papillon. Bovendien verklaarde Willem Vogt in een interview met De 

Telegraaf aal naar aanleiding van het 'request van eenige jazzliefhebbers' een 

speciale band gevormd zou worden om aan de wensen van de jeugd tegemoet te 

komen.181 Nadat de 'Ramblers' nog vier maal waren opgetreden voor de AVRO-

microfoon, volgde op 30 april 1935 het langverwachte radiodebuut van deze nieuwe 

formatie met o.a. Sem Nijveen (tp), Rinus van Zelm (as) en Maurice van Kleef 

(dr). Ze traden op onder de naam 'AVRO Decibels' en het geheel stond onder 

leiding van Eddy Meenk, de voormalige trompettist van het Kovacs Layos-

ensemble. Nadat in juni 1935 Klaas van Beeck als arrangeur in dienst was genomen, 

ontwikkelde de 'Decibels' zich tot een modern radio-dansorkest in de geest van 

Henry Hall.182 

Vanaf 1933 kwam er ook in het programmabeleid van de VARA een kentering ten 

gunste van jazz- en moderne dansmuziek. Uit ingezonden brieven in De Radiogids 

en op de verenigingsraadvergaderingen, waar jaarlijks de programmering werd 

vastgesteld, bleek dat steeds meer leden ontvreden waren over het ernstige, 'zware' 

karakter van de muziekuitzendingen. Men had genoeg van de telkens terugkerende 

mandolineorkesten en het gezapige strijkje van violist Eli Bomli. In plaats van 

'Alte Kameraden' gespeeld door het trio van John Brookhouse, wilde men jazz 

horen en geleidelijk nam de bereidheid toe om aan die wens gehoor te geven.183 

O p 7 augustus 1933 gaven de 'Ramblers' voor het eerst een studioconcert voor 

de VARA. In De Radiogids stond het volledige programma afgedrukt en voor de 

duidelijkheid had men de titels van de verschillende nummers ook nog in het 

Nederlands vertaald. Het concert werd geopend met 'de horlepijp' (Ellington's 

Jig Walk); 'Indonesische stemming' sloeg op Mood Indigo, en het slotnummer 

heette ' Iemand heeft mijn meisje gestolen (Somebody stole my gal).4 Nog in 

hetzelfde jaar zond de VARA een drietal andere 'Ramblers'-concerten uit, live vanuit 

de conversatiezaal van het Carlton Hotel in Amsterdam en middels een uitvoerig 

artikel in De Radiogids werden zowel het orkest als de nieuwe muziek nader 

geïntroduceerd. 5 Daarnaast programmeerde de VARA vanaf maart 1933 af en toe 

op vrijdag een 'jazzprogramma' met Engelse en Amerikaanse platenopnamen. In 

1934 werd de frequentie van deze uitzendingen verhoogd en was er iedere week 

op vrijdagavond, meestal tussen elfen half twaalf, jazzmuziek te horen.186 
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Met de Jazzweek, die de VARA in maart 1935 organiseerde, was de koerswijziging 
compleet. 'Wij constateren dat jazz in het centrum van het volksmuziekleven 
staat', heette het in De Radiogids.1^ Het grootste deel van de beschikbare zendtijd, 
in totaal zo'n 10 uur verdeeld over vijf dagen, werd besteed aan jazz. Behalve de 
orkesten van Jack de Vries, Melle Weersma en Lex van Spall, waren er ook lezingen 
te beluisteren van de twee //zzzuw^-redacteuren Bob Schrijver en Mr. C. 
Poustochkine, alsmede twee door hen samengestelde grammofoonplatenprogram
ma's. De lezing van Schrijver werd ingeleid door Piet Tiggers, die behalve muziek-
en volksdansexpert van de AJC ook muzikaal leider bij de VARA was en volgens 
De Jazzwereldhet 'geheel oorspronkelijke idee' van de Jazzweek had gelanceerd.188 

Zelfs SDAP-voorzitter Koos Vorrink was bij deze gelegenheid mild in zijn oordeel. 
Jazz vond hij soms een afgrijselijk lawaai, maar hij voegde er aan toe: 

Ik persoonlijk heb een zwak voor negers en hun kunst. Ik herinner me muziek 
te hebben gehoord van een oerkrachtig rythme, vol bloedwarme levensdrift, 
wild en van een grootse eenvoud. Heel menselijk. Heel romantisch... in elk 
geval... een goeie Jazz is niet kwaad.189 

Enkele maanden later namen de 'Ramblers' voor het eerst deel aan een VARA-pro-
pagandatournee en in 1936 tekende Masman een contract voor het verzorgen van 
regelmatige uitzendingen onder de naam 'VARA'S dansorkest'. Nederlands popu
lairste band werd daarmee het muzikale visitekaartje van de VARA.190 

De 'AVRO-decibels' daarentegen waren kort te voren door directeur Vogt ont
bonden na klachten over een romantische escapade van bandleider Eddy Meenk, 
maar om te voorkomen dat de fans massaal zouden overschakelen naar het 
'vARA-dansorkest', werd al snel een nieuwe formatie samengesteld: het 'AVRO 

dansorkest', dat onder leiding van saxofonist/clarinettist Hans Mossel op 2 juli 
1936 voor de radio debuteerde.191 Nadat de plaats van pianist Ernst van 't Hoff 
in april 1937 was ingenomen door Dick Willebrandts, deden begin 1938 plotseling 
geruchten de ronde dat Mossel zich met de dochter van Willem Vogt zou gaan 
verloven, waarop Vogt opnieuw het hele orkest ontsloeg. Na korte tijd keerde de 
formatie evenwel weer terug voor de microfoon, ditmaal onder leiding van 
arrangeur Klaas van Beeck.192 

Van Beeck kreeg opdracht 'een op Britse leest geschoeid dansorkest' samen te 
stellen', maar volgens Jazzwereld-redacteur Constantine Poustochkine klonk zijn 
formatie vergeleken met de 'Ramblers', 'matter, vlakker en minder persoonlijk'.I93 
Toch genoot het nieuwe 'AVRO dansorkest', na een korte aanloopperiode, grote 
populariteit onder de jeugd en schreef zelfs De Jazzwereldweer lovende kritieken. 
De dansorkesten van de AVRO en de VARA vermeden evenwel het spelen van 
hot-jazz en ook het repertoire van andere amusementsorkesten en combo's, die 
voor een radio-optreden werden uitgenodigd, bestond voornamelijk uit 'soft swing' 
(John de Mol) en ritmische dansmuziek (John van Brück), afgewisseld met walsen 
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en ballroomnummers (John Kristel) of variété-stukjes en klompendansjes (Boyd 
Bachmann).J94 

Bij de muzikanten zelfwaren over het algemeen Amerikaanse arrangementen 
het meest geliefd. Ernst van 't Hoff, Dick Willebrandts, Melle Weersma, Jack de 
Vries en de 'Ramblers' lieten zich bij voorkeur door Amerikaans repertoire leiden. 
Tijdens gastoptredens van Amerikaanse musici was dit repertoire, ongefilterd door 
Europese arrangementen, ook in Nederland te beluisteren en de meeste van deze 
concerten werden rechtstreeks uitgezonden door de AVRO en de VARA. Duke 
Ellington en zijn orkest speelden in juli 1933 in het Scheveningse Kurhaus met 
onder anderen Cootie Williams en Johnny Hodges. In november van datzelfde 
jaar gaf Louis Armstrong twee concerten in Nederland en in 1934 maakten naast 
Louis Armstrong ook Cab Calloway en zijn muzikanten de oversteek. Willy Lewis, 
Benny Carter, Arthur Briggs en Bill Coleman waren regelmatig terugkerende 
gasten. In 1935 was Coleman Hawkins op tournee met het Engelse orkest van Jack 
Hylton. Hawkins bleef in Nederland achter toen de nazi's hem vanwege zijn 
huidskleur de toegang tot Duitsland weigerden. In de daarop volgende jaren trad 
hij regelmatig op als gastsolist bij de 'Ramblers'. Samen met drummer Maurice 
van Kleef en de Amerikaanse pianist Freddy Johnson maakte hij verschillende 
platenopnamen en was hij regelmatig op de Nederlandse radio te horen.I5>5 

Radio Hilversum was overigens niet de enige zender die jazzmuziek uitzond. Via 
de Belgische zenders waren de orkesten van Stan Brenders, Fud Candrix en Jean 
Orner te horen. Ook Radio Luxemburg programmeerde regelmatig jazzmuziek, 
maar het waren toch vooral de Engelse orkesten die via de BBC de grootste 
populariteit verwierven in Nederland. Behalve 'The BBC Home Service', die op 
zaterdagavond rechtstreeks dansconcerten uitzond, was er 'The regional Program' 
waarin dagelijks om kwart voor elf's avonds werd overgeschakeld naar een van 
de grote Londense hotels: 

Zo kwam door het wonder van de radio het mondaine gedruis van de grote 
wereld mijn Schiedamse jongenskamer binnenstromen. Behalve Sidney Lip
ton, had je Maurice Winnick in het Piccadilly Hotel, Jack Jackson in het 
Dorchester Hotel, Roy Fox in The Ritz, Michael Floame in het Mayfair Hotel 
en Carroll Gibbons met zijn Savoy Hotel Orpheans in het Savoy.19" 

De vooroorlogse grammofoonplatenindustrie in Nederland 

Naast radioprogramma's, Hollywood-films, live-concerten van Nederlandse jazz-
orkesten en gastoptredens van Engelse en Amerikaanse jazzmusici, was ook de 
grammofoonplaat van belang voor de verbreiding van jazzmuziek. 

Al in 1900 begon J. van Praag sr. in Amsterdam een winkel die gespecialiseerd 
was in grammofoonplaten en afspeelapparatuur, maar van een massale belangstel-
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ling voor het nieuwe medium was op dat moment nog geen sprake. Dat veranderde 
toen in de loop van de twintiger jaren de geluidskwaliteit aanmerkelijk verbeterde 
door de introductie van betere grammofoons en vooral na de uitvinding in 1925 
van een elektronisch opnamesysteem, waarbij in plaats van trechters, microfoons 
werden gebruikt. De omzet van de platenhandel steeg van 650.000 gulden in 1920 
naar zo'n drie tot vier miljoen gulden in 1930. 

Een Nederlandse grammofoonplatenindustrie bestond in deze periode nog niet. 
De markt was nagenoeg geheel in handen van buitenlandse maatschappijen, die 
zich bedienden van Nederlandse vertegenwoordigers. De belangrijkste labels waren 
His Masters Voice, Columbia, Odeon, Parlophone, Polydor en Telefunken.197 

Daarnaast waren er de Amerikaanse Brunswick-platen, die in Nederland aanvan
kelijk geïmporteerd werden door de muziekuitgeverij van J. Philip Kruseman. In 
1924 trad Theo Uden Masman bij deze firma in dienst: 

Ik interesseerde mij uitsluitend voor het importeren en het verkoopen van de 
beroemde Amerikaanse 'Brunswick' gramofoonplaat. En dat ging gelukkig 
nogal; de Brunswick was een echte plaat voor jazz-liefhebbers.198 

Het totale aantal jazzplaten dat gedurende de jaren twintig in Nederland op de 
markt kwam, bleef evenwel gering. Het aanbod bestond voor het overgrote deel 
uit klassieke muziek, aria's uit bekende opera's, Duits salonrepertoire en komische 
voordrachten. In de jaren dertig veranderde dat. Naast het aanbod van Brunswick, 
presenteerden nu ook de Britse labels en het Duitse merk Kristal regelmatig 
uitgaven van Engelse dansorkesten en kwamen de Amerikaanse Columbia-platen 
met de nieuwste opnamen van Duke Ellington, Benny Goodman en Ted Lewis 
rechtstreeks of via het Engelse Parlophone op de Nederlandse markt. Opnamen 
van onder anderen Arthur Briggs, Bobby Martin, Willy Lewis en Freddy Johnson 
verschenen zowel op Brunswick als op het Franse label Swing.1?9 

Grammofoonplaten waren bestemd voor individuele consumptie, in tegenstel
ling tot radioprogramma's, die beluisterd werden door een massapubliek. Morele 
of religieuze overwegingen en de angst voor ledenverlies speelden derhalve geen 
rol in de platenindustrie. De beslissing om jazzmuziek op grammofoonplaten uit 
te brengen werd bepaald door de markt, waarbij overigens de muzikale voorkeur 
van de producenten zelfde doorslag kon geven. 

Dat gold zeker voor Heinrich Willem (Henk) van Zoelen, die in 1930 begon 
met het importeren van platen, naalden en grammofoons van de één jaar eerder 
opgerichte Engelse Decca Record Company. Vanuit zijn Bussumse 'Ultraphoon-
huis' bracht hij onder de naam Decca Dutch Supplies aanvankelijk vooral opnamen 
van Engelse dansorkesten op de Nederlandse markt, maar in 1932 werden er op 
zijn instigatie in de Londense Decca-studio's ook opnamen gemaakt van Neder
landse artiesten, waaronder de 'Ramblers'. Bij platenopnamen in Nederland, 
waarmee Van Zoelen in 1933 begon, werd meestal gekozen voor de theaterzaal 
achter het Hilversumse hotel Hof van Holland, die vanwege de goede akoestiek 
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tevens dienst deed als opnamestudio voor de AVRO en de Duitse platenmaatschappij 
Lindström. 

Omdat veel bekende Nederlandse artiesten, onder wie Louis Davids, Willy 
Derby en Fien de La Mar, al door buitenlandse maatschappijen gecontracteerd 
waren, concentreerde Van Zoelen, die een jazzliefhebber was, zich in eerste instantie 
op de 'Ramblers'.200 In april en november 1934 volgden ook opnamen van Melle 
Weersma en zijn 'Red, White and Blue Aces' en op 29 november werden Freddy 
Johnson en de Surinaamse gitarist/altsaxofonist Lex van Spall met een gelegen-
heidsorkest op de plaat vastgelegd. Dat laatste gebeurde op initiatief van Eddy 
Crommelin, die daartoe een contract met Van Zoelen had afgesloten, waarin hij 
zich verplichtte tot afname van 1000 grammofoonplaten. Als voorzitter van de 
Haarlemsche Hot Club bracht hij de opnamen, waaronder de speciaal voor deze 
gelegenheid door Johnson gecomponeerde Haarlem Hot Club Stomp, met groot 
enthousiasme onderde aandacht van de overige NHC-afdelingen. De platen werden 
vervaardigd in de Derde Hugo de Grootstraat te Amsterdam.201 Daar had Van 
Zoelen op 15 januari 1934 een eigen platenperserij geopend. Het bedrijfje was 
gevestigd op de eerste etage, boven wasserij 'Neerlandia', die 'de eerste grammo-
foonplatenfabriek in Nederland' voorzag van hete stoom.202 

Ondanks het beperkte commerciële succes gedurende de hele vooroorlogse 
periode — van sommige platen werden er niet meer dan enkele honderden verkocht 
— groeide de Hollandsche Decca Distributie N. V. in de jaren dertig uit tot een van 
de belangrijkste leveranciers van jazzplaten voor de Nederlandse markt. Er werden, 
veelal na bemiddeling van Crommelin, platen geproduceerd van diverse in Ne
derland optredende buitenlandse musici, zoals, Willie Lewis, Coleman Hawkins, 
Benny Carter en Conny Boswell. Bovendien verschenen vele tientallen nummers 
van de 'Ramblers' onder het Nederlandse Decca Label en werden er platen 
uitgebracht van onder anderen de Haarlemse 'Lady Crooner' Topy Glerum, het 
'AVRO-dansorkest' onder leiding van Hans Mossel en Red Debroy met een 
eenmalige studioformatie, waarin musici als Ferry Barendse (tp) en Ab Witteboon 
(ts) speelden.203 

Ook veel amateurorkesten lieten hun muziek op de grammofoonplaat vastleggen. 
Zij konden daartoe sinds 1932 terecht bij verschillende geluidsstudio's, waar 
aanvankelijk op Dralaton- en vanaf 1934 op Simplex-glasplaten, tegen betaling 
van enkele guldens, dubbelzijdige platen werden gesneden. Naarmate er meer 
exemplaren werden afgenomen daalde de prijs. 'Klankopname studio' Van Wouw 
aan de Amsterdamse Heiligeweg en de door Theo Uden Masman geopende 
'Lumirex klankstudio' annex platenhandel van Dolf Dienske in Den Haag boden 
regelmatig hun diensten aan middels advertenties in De Jazzwereld. In Den Haag 
was ook het 'Geluidstechnisch Bureau' van Gé Bakker gevestigd, waar de eerste 
platenopnamen van 'The Moochers', 'The Swing Papa's' en het 'Miller Quartet' 
werden gemaakt.204 

De Nederlandse platenhandel voerde een actief verkoopbeleid. Men adverteerde 
met grote regelmaat in dag- en weekbladen en vooral in specialistische tijdschriften 
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als De Jazzwereld, De Gramophoonrevue en De Schijvenschouw. De Gramophoon-
revue verscheen voor het eerst in 1929 en was een voortzetting van De Gramo-
phoongids, een blad dat een halfjaar eerder door platenliefhebbers was opgericht. 
Vaste medewerkers waren onder anderen de schrijver A. den Doolaard, AVRO-
omroeper Guus Weitzel, musicoloog Casper Höweler, jazzmusicus Jack de Vries 
en NHC-bestuurslid Joost van Praag. Zij gaven maandelijks hun mening over 
actuele platenuitgaven en nieuwe muzikale ontwikkelingen. In 1933 ging De 
Gramophoonrevue op in het nieuwe blad De Schijvenschouw en voegde ook Theo 
Uden Masman zich bij de redactie, in 1935 gevolgd door Red Debroy. Met een 
oplage van meer dan 5000 exemplaren was het een van de grootste tijdschriften 
in Nederland.205 

Om de verkoop te stimuleren onderhielden platenhandelaren goede relaties met 
potentiële afnemers en daartoe behoorden ook de Jazzfans verenigd in de NHC en 
deNjL. Bij de oprichting van de afdeling Wageningen op 23 mei 1934 bijvoorbeeld, 
illustreerde de Nijmeegse voorzitter A.F. van Tienhoven zijn lezing met 'de 
nieuwste platen', die 'welwillend' door de firma T. Steynen beschikbaar waren 
gesteld. Een door de NjL-afdeüng Den Helder georganiseerd jazzconcert in mei 
1935 werd afgewisseld met 'hot-records' van de plaatselijke grammofoonplaten-
handel Tielrooy.206 Om hun producten onder de aandacht van het publiek te 
brengen, organiseerden handelaren ook zelf bijeenkomsten. Zo hield Jaap van 
Praag aan het eind van de jaren dertig 'recitals' in zijn muziekwinkel 'Electric 
Gramophon' aan het Spui in Amsterdam, waarbij hij jazzplaten voorspeelde en 
van commentaar voorzag. Vrienden en kennissen kregen tevoren een programma 
toegestuurd. Toen de belangstelling te groot werd, huurde hij een zaaltje in Hotel 
Du Commerce aan de Kalverstraat en later in Krasnapolsky. Geïnspireerd door 
deze grammofoonconcerten richtte de toen twintigjarige Kees Bakker uit Zaandijk 
in 1939 de 'Hot-Record Club' op. De club telde zo'n dertig leden: 'Wij gingen 
gezamenlijk naar concerten, organiseerden lezingen op scholen en bezochten 
regelmatig de "recitals" van Jaap van Praag.'207 

Naast goede contacten met lokale winkeliers beschikte de NJL in de persoon 
van voorzitter Eddy Crommelin ook over een actieve vertegenwoordiger bij de 
platenmaatschappijen Brunswick en Decca. Zo werden er onder supervisie van 
Crommelin op 13 maart 1938 door Brunswick opnamen gemaakt van de Ameri
kaanse 'Hot-violist' Eddy South. Volgens een persbericht van de NJL kwamen 
deze opnamen tot stand nadat de importeur van Brunswick, alvorens met opnamen 
in Nederland te beginnen, eerst aan het bestuur van de NJL om advies had gevraagd. 
'De naam van de Ned. Jazz Liga op het etiket waarborgt de kwaliteit', meldde het 
persbericht en in De Jazzwereld verscheen een recensie onder de kop: 'De Neder-
landsche Jazz Liga adviseert en controleert het repertoire.'208 Ook toen Crommelin 
een maand later de Decca-opnamen van het orkest van Willy Lewis voorbereidde, 
wist hij bij Van Zoelen te bedingen dat de naam 'Nederlandsche Jazz Liga' op de 
labels van de in Nederland uitgebrachte platen vermeld werd.209 

53 



HOOFDSTUK I 

Het uitbrengen van jazzrepertoire bleef evenwel een risicovolle onderneming. 
Weliswaar steeg de totale omzet van de Nederlandse platenhandel in de laatste 
jaren voor de oorlog spectaculair, maar aan jazzplaten viel niet veel te verdienen. 
De meeste Jazzfans waren tieners, die weinig geld te besteden hadden en derhalve 
eerder een dubbeltje of vijftien cent uitgaven voor een tweedehands plaat op de 
markt, dan negentig cent of één gulden voor een goedkope Panachord-uitgave 
van Decca, laat staan f 1,60 voor een nieuwe Columbia- of Brunswick-plaat. Veel 
platen werden onderling geruild en er was ook de mogelijkheid om ze te huren, 
bijvoorbeeld bij het grammofoonplatenverhuurbedrijf van liedjesschrijver Han 
Dunk aan de Amsterdamse Herengracht.210 Voor de schoolgaande jeugd bleef de 
radio de belangrijkste inspiratiebron. Men hield elkaar op de hoogte van de 
aangekondigde grammofoonplatenprogramma's en soms werd er een nieuwe plaat 
gekocht aan de hand van de titels en matrijsnummers, die in de omroepbladen 
stonden vermeld. Zodra men over een eigen inkomen kon beschikken, verloor 
evenwel de radio aan betekenis. Veel jazzliefhebbers en vooral de musici onder 
hen, prefereerden de grammofoon boven de radio.211 

De crisisjaren en het swingtijdperk 

Tijdens de economische crisis hadden veel muzikanten moeite om het hoofd 
boven water te houden. Het aantal bezoekers van concerten en dansavonden liep 
terug en de concurrentie van de grammofoon, de radio en de geluidsfilm deed 
zich sterker voelen dan voorheen. Bovendien vormde de aanwezigheid van bui
tenlandse orkesten een bedreiging voor de werkgelegenheid. Daar kwam nog bij 
dat ook steeds meer amateurs, door de nood gedreven, hun muzikale diensten 
aanboden tegen afbraakprijzen. Vaak waren ze al blij als een caféhouder alleen 
maar toestemming gaf om te spelen, zodat er in ieder geval wat fooien verdiend 
konden worden. De vooruitzichten waren dermate somber, dat de Nederlandsche 
Toonkunstenaarsbond (NTB) affiches verspreidde met de tekst: 'Wordt geen 
musicus'. Op de plakkaten was een muzikant afgebeeld, die met zijn viool in de 
hand werd weggedrukt door de trechter van een koffergrammofoon en het hoofd 
van een neger, symbolen voor respectievelijk de voortschrijdende mechanisatie en 
de concurrentie door buitenlandse jazzmusici.212 

Vooral dat laatste wekte veel beroering. Om te voorkomen dat orkestleiders en 
impresario's, bij gebrek aan informatie over beschikbare Nederlandse musici, 
buitenlanders in dienst namen, had een Haagse muziekinstrumentenhandelaar in 
september 1932 het initiatief genomen om lijsten met namen en foto's van werkloze 
musici in zijn winkel op te hangen. 'Aan een dergelijke beurs bestond behoefte', 
meldde De Jazzwereld en in de daaropvolgende maanden bleken ook muziekhan-
delaren in Rotterdam, Hilversum, Leeuwarden en Delft bereid dit voorbeeld te 
volgen.2I3 De burgemeester van Kerkrade had zelfs aangekondigd geen vergun
ningen meer te zullen verlenen aan café- en restauranthouders die buitenlandse 
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gezelschappen engageerden en in Rotterdam richtten enkele honderden musici 
zich tot de gemeenteraad met het verzoek hetzelfde te doen. Zij spraken er schande 
van dat hun collega's in Duitsland werden geweerd, terwijl 'Nederlandsche bands 
van groote reputatie' in eigen land geen emplooi konden vinden vanwege de 
'tallooze tweede-en derde rangs buitenlandsche bands'. 

De Jazzwereld verklaarde zich solidair en schreef'een pootig request tot onzen 
minister'.214 Voor giften ten bate van 'de actie-commissie der werklooze Rotter-
damsche musici' werd het gironummer van De Jazzwereld opengesteld en Red 
Debroy riep alle werkgevers op om 'bij gelijke bekwaamheid' de voorkeur te geven 
aan Nederlandse musici: 'het zal niet lang meer duren, dat de zaken, waar 
buitenlandsche musici spelen, door de Nederlanders worden gemeden.'215 

Ook in Amsterdam protesteerde men tegen de buitenlandse concurrentie. In 
november 1932 drongen enige tientallen werkloze musici Heck's lunchroom aan 
het Rembrandtsplein binnen, waar op dat moment een buitenlands orkest geën
gageerd was. Pamfletten werden uitgedeeld en een fluitconcert verstoorde het 
optreden. De hele schermutseling duurde zo'n twintig minuten. Pas nadat een in 
het nauw gebrachte agent van de gemeentepolitie zijn sabel had getrokken, verlieten 
de demonstranten het etablissement.216 

Uiteindelijk werd op 16 mei 1934 de 'wet tot regeling van het verrichten van 
arbeid in loondienst door vreemdelingen' afgekondigd, die voorzag in een ver
gunningenstelsel voor buitenlandse musici. Horecabedrijven mochten vanaf 1 
januari 1935 geen buitenlands personeel meer in dienst hebben zonder een daartoe 
vereiste vergunning. Een speciale 'Rijkscommissie van advies betreffende de toe
lating en het werken in Nederland van buitenlandse musici en artisten en buiten
lands personeel in het hotel bedrijf werd belast met de praktische uitvoering van 
de wet.217 Van een werkverbod voor buitenlandse artiesten was evenwel geen 
sprake en derhalve bleef hun aanwezigheid een doorn in het oog van veel werkloze 
Nederlanders. De NTB organiseerde in februari 1935 voor zijn werkloze leden een 
demonstratievoorstelling in Krasnapolski. 'Overtuig exploitanten van bedrijven 
en van allerlei amusementsinrichtingen, dat rasechte Nederlanders ook goede 
muziek kunnen maken en stellig volle zalen kunnen bezorgen', zo luidde het 
parool: 

Het orkestpodium was getooid met de vaderlandsche kleuren. Het eerste 
orkestje dat optrad zette een pittige mars in. Dan volgde veel jazz- en 
dansmuziek. Steeds kwamen er maar nieuwe ensembles binnen. Witkielen van 
het Centraal-Station torsten met bassen, cello's, pauken en diverse samenge
stelde jazzinstrumenten. 

Volgens De Telegraaf werkten er op dat moment in Amsterdam nog zo'n honderd 
buitenlandse artiesten en ongeveer evenveel in Den Haag en Rotterdam.218 Onder 
drukvan de NTB werd in de tweede helft van de jaren dertig het vergunningenbeleid 
verder aangescherpt. Buitenlandse orkesten mochten alleen in dienst worden 
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genomen, wanneer de betrokken horeca-exploitanten tegelijkertijd ook een tweede 
Nederlands ensemble engageerden. Als dit financieel niet haalbaar was, dan moest 
het engagement van de buitenlanders afgewisseld worden met een engagement 
van een Nederlands orkest of werd de buitenlandse orkestleider verplicht om 
Nederlandse musici in zijn formatie op te nemen.21? 

Ook de concurrentie van 'Beroeps-amateurs' bleef gedurende vrijwel de gehele 
jaren dertig de gemoederen bezighouden. Al in december 1932 haalde hotviolist 
en jazz-docent Eddie Noordijk in De Jazzwereld fel uit tegen 'de Ellington en 
Armstrong verkrachtende dilettanten': 

Waar moet het heen, als buiten de ongewenschte vreemdelingen ook nog de 
'flutterende' kappersbedienden, de 'slappende' kantoorklerken en de 'scat-zin-
gende' kapitalisten-zoontjes de plaatsen innemen waar de professional behoort 
te staan.220 

Zes jaar later was het probleem nog steeds actueel, getuige een artikel op de 
voorpagina van De Jazzwereld, waarin gewag gemaakt werd van een verbod voor 
Amsterdamse gemeenteambtenaren om nog langer als musicus wat bij te verdienen. 
De arbeidsinspectie had op zaterdagavonden al verschillende bekeuringen uitge
schreven: 'Volgens een ingezonden stuk in "Wiering's Weekblad" loopen er in 
Amsterdam 300 goede vaklieden te stempelen, die zoo de plaatsen der amateurs 
zouden kunnen innemen.'221 

De crisistijd had het Amsterdamse Rembrandtsplein veranderd in een verza
melplaats van werkloze musici. Eddy Christiani, de man die in 1939 de elektrische 
gitaar in Nederland zou introduceren, was één van hen: 

We scharrelden maar wat rond. Elke week gingen we naar de artiestenbeurs 
in Schiller op het Rembrandtsplein. Heel gemoedelijk: je stapte door de grote 
open ramen in en uit. Je zag er orkestleiders, impresario's en muzikanten.222 

Ondanks de op 1 januari 1933 in werking getreden wet op de arbeidsbemiddeling, 
die vergunningen voor agenten verplicht stelde en bemiddeling verbood in loka
liteiten waar alcohol geschonken werd, bleef de artiestenbeurs floreren.223 De 
horeca-ondernemers van hun kant probeerden alles om hun zaak ook in de 
crisisjaren vol te krijgen. Het showelement (hoedjes, aangeplakte snorren en 
cabaretsketches) werd geïntroduceerd. In 1935 kondigde Heck's in Amsterdam zelfs 
een wonderorkest aan met een bioscooporgel van 4000 gulden en een vier meter 
lange saxofoon.224 

Vanaf 1937, toen in Duitsland de werkgelegenheid in de amusementsindustrie 
weer toenam, keerden de meeste in Nederland verblijvende Duitse artiesten weer 
terug. Veel Nederlandse musici, die het maandenlange wachten op een engagement 
beu waren, besloten eveneens hun geluk in Duitsland te beproeven. 225 Pas in 
oktober 1939 meldde De Jazzwereld dat alle Engelse musici waren opgeroepen 
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voor de militaire dienst en dat ook het Franse orkest van Ray Ventura om dezelfde 
reden een concert in het Scheveningse Kurhaus had afgezegd. Met uitzondering 
van enkele Amerikaanse musici was daarmee de buitenlandse concurrentie geheel 
verdwenen.22,6 

Het herstel van de werkgelegenheid in de Nederlandse amusementsbranche had 
zich echter al eerder aangediend. In de laatste jaren voor de oorlog steeg het aantal 
engagementen en was er weer een volle concertagenda. In Amsterdam speelden 
Eddy Oliver, het trio Coleman Hawkins, de 'Internationals' van Jack de Vries, 
de 'Ramblers' en de uit Duitsland verbannen James Kok. In Rotterdam: Eddy 
Meenk, 'The Moochers', Max Woisky met zijn 'Harlem Speights' en de 'Rascals' 
van Nico de Vries. Willie Lewis, Robert de Kers, Ernst van 't Hoff, de 'Swing 
Papa's' en Clara de Vries traden in Den Haag op. Majo Marco en Louis Bannet 
speelden in Utrecht, Henry van Leer in De Bilt, Boy Edgar in de Zaanstreek, 
'The Collegians' onder leiding van Lou van Rees in Haarlem en 'The Wanderers' 
in het concerthuis in Assen. Bovendien waren er nog gastoptredens van o.a. Bert 
Ambrose, Edgar Hayes, Duke Ellington en Nat Gonella.227 

De meeste orkesten legden zich toe op swing. Nadat de grammofoonplaten van 
Benny Goodman en Count Basie halverwege de jaren dertig in Nederland op de 
markt waren gekomen, steeg de populariteit van deze muziek rond 1938 naar een 
hoogtepunt. Zowel in de concertzaal als op de dansvloer verving de term 'swing' 
steeds vaker het begrip 'moderne dansmuziek'. De gemiddelde leeftijd van het 
publiek in de reguliere dancings van de grote steden lag iets boven de twintig jaar, 
maar tijdens jazzconcerten in plaatselijke cafés, op schoolfeesten of in besloten 
clubs, zoals in de Haagse 'Wanderers Hotclub', die bekend stond om zijn uitbun
dige swingdansavonden, waren de meeste bezoekers aanmerkelijk jonger. Over 
het algemeen waren op de dansvloer de meisjes in de meerderheid. Tijdens 
concerten of platenavonden waar geen gelegenheid was tot dansen, bestond het 
publiek hoofdzakelijk uit jongens. Niet alleen de muziek, ook houding en uiterlijk 
waren belangrijk.228 De muzikale idolen gingen hierin voor. De leden van de 
Groningse Big Band 'The Blue Lyres' bijvoorbeeld zagen er allemaal up to date 
uit: 

Dat stak heel nauw. Hele wijde broeken, enorme scherpe plooien. Je moest 
zó achteloos tegen een schoorsteen gaan staan en dan moest die broek nèt tot 
je tenen reiken. Er waren een heleboel jongens die 's nachts hun broek onder 
hun matras legden.229 

Het overgrote deel van de jeugd interesseerde zich niet voor de discussies die 
binnen de NJL of in De Jazzwereld werden gevoerd. Ze luisterden naar de 
'Ramblers', Benny Goodman, de 'Swingpapa's', Nat Gonella of Jack Hylton. Het 
was de popmuziek van de jaren dertig en veertig, die via de nieuwe media een 
ongekend breed publiek bereikte. Theo Uden Masman groeide uit tot een nationale 
beroemdheid en in dagblad Het Volk van 30 mei 1936 prijkte een verslag van een 
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door de NJL georganiseerde propaganda-avond voor de jazz, onder de kop 'Nieuwe 
Heldenverering'. Toch kon de vooroorlogse jeugd zich, in tegenstelling tot na
oorlogse generaties, de nieuwe Amerikaanse muziek maar slechts ten dele toe-eige
nen. De muzikanten waren over het algemeen geen leeftijdsgenoten en ook de 
muziek zelfwas in origine het domein van ouderen. Van rebellie tegen de gevestigde 
orde of verzet tegen de fatsoensmoraal van de oudere generatie was geen sprake. 
Of het nu ging om een tochtje naar Zandvoort met de koffergrammofoon of om 
de Haagse 'Wanderers Hotclub', waar de 'swingnozems' zich als razenden uitleef
den op de dansvloer, om een serieuze studiebijeenkomst van de NJL of om het 
jaarlijks door De Jazzwereld groots opgezette internationale jazzfeest in het Sche-
veningse Kurhaus, in alle gevallen ontbrak de pretentie om het subculturele in een 
tegencultuur te veranderen.25° 

Voor de Jazzfans in de NJL gold eerder het tegendeel. Hun streven was juist 
gericht op de aanvaarding van jazz als kunstmuziek door het establishment, hetgeen 
door de opkomst van swing en andere 'commerciële dansmuziek' alleen maar 
bemoeilijkt werd. In plaats van 'de zuivere jazzmuziek in ruimeren kring erkenning 
te doen vinden', wat volgens de statuten het doel van de vereniging was, neigde 
men steeds meer tot exclusivisme. 23' In een brief aan het Britse muziekblad The 
Melody Maker zette Crommelin uiteen dat de acceptatie van jazz als kunstvorm 
alleen bereikt kon worden als men de muziek serieus nam: 

not by swing-stomp-jam cacophonies, bandleader fan-clubs and other cheap 
massmisleads. What can do our beloved jazz more harm than trying to make 
it acceptable to everybody, to proclaim it as a modern fashion as people in 
England, U.S.A. and alas! nearly everywhere are doing?2'2 

Crommelin trachtte met 'well-chosen lectures and tasteful music' enig tegenwicht 
te bieden aan de door hem zo verafschuwde commercialisering van jazz, maar bij 
veel anderen leidde de opkomende swingrage en de vermenging van stijlen tot 
grote verwarring. Om te bepalen wat echte jazz was, leek vooralsnog de huidskleur 
het enige duidelijke criterium. In de schoolkrant van het Kennemer Lyceum 
bijvoorbeeld, werd in februari 1937 de stelling weer eens verdedigd dat alleen 
'neger-bands', zoals die van Ellington, Don Redman of Fats Waller, jazz konden 
spelen: 

Die gemengde bands, of geheel blanke bands, willen en proberen wel Jazz te 
spelen, maar er ontbreekt toch iets wat de negers wel hebben; n.l. de 'Swing'. 
Een neger wordt dat waarschijnlijk ingegeven door z'n oer-instinct.233 

De suggestie dat er een verband was tussen jazz en het oer-instinct van negers, 
bemoeilijkte evenwel het streven naar erkenning van jazz als kunstmuziek, zoals 
bleek uit de reactie van een scholier, die in het volgende nummer van De 
Lyceumkrant gepubliceerd werd: 
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Jazz is een culturele uiting van het muzikaal oerinstinct der negers in Amerika 
wat alras oversloeg op de blanke Amerikaanse bevolking, die, daar zij geen 
muzikale cultuur uiting bezat, niet hoger greep, maar lager, naar de primitieve 
negermuziek.234 

De artikelen in de Lyceumkrant vormden een afspiegeling van soortgelijke be
schouwingen in De Jazzwereld. De teneur van dit blad werd in de tweede helft 
van de jaren dertig steeds meer bepaald door jazzpuristen, die vrijwel alle door 
blanken gespeelde jazzmuziek disqualificeerden als zijnde 'onzuiver' en gespeend 
van 'authenticiteit'.235 Vooral Will G. Gilbert, die in 1935 tot de redactie toetrad 
— Red Debroy was toen overigens al vertrokken — ontwikkelde zich tot een gevreesd 
scherprechter. Vijfjaar lang zou hij de kolommen van De Jazzwereldvolpennen 
met fanatieke veroordelingen van populaire, blanke 'imitators'. 

Gilbert, pseudoniem voor Willem Henri Adriaan van Steensel van der Aa, werd 
op 1 januari 1912 geboren in de Amsterdamse Watergraafsmeer en groeide op in 
een katholiek gezin.236 Zijn vader was officier bij de landmacht. Na vroegtijdig 
het gymnasium te hebben verlaten, werd hij actief als arrangeur en pianist van de 
'Society Syncopaters', een voornamelijk uit Leidse studenten bestaand amateur
orkest. Later schreef hij ook arrangementen voor de orkesten van John Kristel, 
John van Brück, Roy Fox en Henry Hall.237 Nadat hij korte tijd gestudeerd had 
bij de Amsterdamse musicoloog Jaap Kunst en - naar hij zelf beweerde — aan het 
'Royal College of Music' in Londen, liet hij zijn ambities als uitvoerend musicus 
varen. In 1934 werd hij voorzitter van de 'Artistieke Commissie' van de NHC-af-
deling Nijmegen en in de daaropvolgende jaren wierp hij zich als etno-musicoloog 
op de journalistiek.238 Behalve voor De Jazzwereld schreef hij vanaf 1937 recensies 
en korte beschouwingen in Het Vaderland en de NRC. Tijdens de bezetting 
publiceerde hij onder andere in de Haagsche Post, Het Volk, het weekblad Cinema 
& Theater en De Schouw (het officiële orgaan van de Nederlandsche Kultuur
kamer). Daarnaast verschenen zijn etno-musicologische verhandelingen in De 
Wereld der Muziek (orgaan van het muziekgilde der Nederlandsche Kultuurkamer) 
en in een tweetal andere vakbladen.239 

Bij De Jazzwereld nam Gilbert in 1935 de wekelijkse platenbespreking voor zijn 
rekening. De oorspronkelijkheid van de zwarte jazz tegenover het surrogaat van 
blanke commerciële immitaties, was zijn stokpaardje. Alleen jazz van Afro-Ame-
rikaanse origine was de moeite van het beluisteren waard; alle andere platen werden 
consequent neergesabeld. De zangeres Mildred Baily stelde hem evenwel voor een 
probleem. Aanvankelijk schreef hij, na eerst Billie Holiday te hebben verguisd, 
een uiterst lovende kritiek over Baily: 

Zij weet de banale teksten te plooien en te rekken tot het iets heel anders wordt. 
Een 'ongecultiveerd' accent hier en een 'rauwe' kneep daar. Het wonder is 
volbracht en het resultaat is inderdaad het gezang der primitieven. 
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Toen hij enkele maanden later ontdekte dat Baily niet van Afro-Amerikaanse, 
maar van gedeeltelijk Indiaanse afkomst was, herzag hij zijn mening: 

We horen dus slechs het primitieve vocaliseren van het Amerikaanse negerras 
in Holiday's en de perfecte nabootsing hiervan in Bailey's stemvorming.24° 

In 1937 begon Gilbert samen met zijn collega-redacteur Constantin Poustochkine 
te schrijven aan het eerste Nederlandse boek over jazz. In 1939 werd het uitgegeven. 
'Het heeft den schrijvers van dit boek allerminst voorgestaan met dit werk 
propaganda voor de jazzmuziek te voeren', luidde de eerste zin. Het was de 
bedoeling misverstanden en foutieve opvattingen uit de weg te ruimen. In het 
eerste hoofdstuk werden de wanproducten van blanke musici en de publieke 
onwetendheid gehekeld. De overige tien hoofdstukken besteedden de schrijvers 
aan een historisch overzicht en de behandeling van specifieke muzikale kenmerken. 
Met grote kennis van zaken zetten ze uiteen wat 'Hot-intonaties' en 'Growls' 
waren en waarom men niet van pralltrillers, mordenten en dubbelslagen in de 
jazz kon spreken. De betekenis van begrippen als 'Dinge, Lick, Smear en Whip' 
werd nauwgezet uit de doeken gedaan. Dat alles om toch maar vooral het 
onderscheid te kunnen maken tussen: 

de muzikaal verantwoorde, innig oprechte, zij het soms door natuurlijke 
primitiviteit rauwe 'blues'-vertolking van den neger Oliver [en] den onaesthe-
tischen, valsch wellustigen, door tegennatuurlijke atavismen opzettelijk ver-
ruwden 'ragtime' van la Rocca, waarbij de later aan dit ensemble toegevoegde 
'loeiende' saxofoon wel het toppunt van smakeloosheid was.'241 

Nog voor het boek gepubliceerd werd, had Gilbert in De Jazzwereld van januari 
1938 al het spoedige einde van de jazz voorspeld, omdat er steeds meer afgeweken 
werd van de authentieke vorm. 'Zooals de zaken thans staan, zal zij spoedig geheel 
en al verdwenen zijn, opgenomen in de Europeesche kunstmuziek als een van de 
vele exotische elementen, die er reeds hun invloed deden gelden.'242 Aanvankelijk 
legde hij nog enig enthousiasme aan de dag als het ging om 'authentieke zwarte 
jazz' of om de platen van Duke Ellington, Edgar Hayes of Count Basie, maar 
allengs verdween ook de positieve waardering voor deze artiesten uit zijn beschou
wingen en werden vrijwel al zijn artikelen gedomineerd door cynisme en somber
heid. In april 1938 kwam hij uiteindelijk tot de conclusie dat jazz niet de universele 
waarden van de westerse kunstmuziek bevatte. 'Ook al moge het sommigen niet 
al te onaangenaam in de ooren klinken: jazzmuziek is naar haar aard en wezen 
geen kunstmuziek.' De ergernis over 'haar harmonische, contrapuntische en 
muziek-architectonische armoede' werd veroorzaakt door de overschatting van 
onvoorzichtige bewonderaars. Alleen de bestudering van de jazz als primitief-exo
tische volkskunst kon de haar toekomende waardering opleveren.243 De aldus 
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geproclameerde inferioriteit van de jazz ten opzichte van de klassieke muziek, 
bleek een laatste stap op weg naar de totale verwerping van jazz. 

Swingmuziek en blanke musici werden steeds genadelozer veroordeeld. Gilberts 
platenrecensies hadden vaak het karakter van een donderpreek. 'Wat ik van "swing" 
zeg kan ik muziek-theoretisch verantwoorden, de doorsnee jazzliefhebber kent 
slechts één argument: "ik vind". Niet kankeren, maar bewijzen!'244 Gilbert verwierp 
elk enthousiasme dat niet gebaseerd was op kennis. De grote populariteit van 
swing- en gesyncopeerde dansmuziek vloeide volgens hem voort uit onwetendheid. 
Daartegenover werden zijn eigen bijdragen steeds breedvoeriger en theoretischer. 
Vanaf september 1939 tot oktober 1940 verscheen in bijna elke editie van De 
Jazzwereld een gortdroge verhandeling over de ritmische en melodische structuur 
der jazzmuziek. Het laatste deel eindigde met de constatering dat Coleman 
Hawkins veel meer negroïde bouwprincipes gebruikte in zijn improvisaties dan 
de beide blanke musici Trumbauer en Goodman.245 Direct na deze beschouwing 
volgde op dezelfde pagina nog een andere artikel van Gilbert, waarin hij een 
anti-jazz-tirade van de Duitse publicist Max Merz citeerde. Het stuk, dat al eerder 
in het geïllustreerde tijdschrift Westermann 's Monatshefte was gepubliceerd, kwam 
hem 'belangrijk genoeg voor' om gedeeltelijk over te nemen: 

Er kan geen twijfel aan bestaan, dat het er op aankomt in de eerste plaats onze 
jeugd, gelijk tegen elke epidemie, ook te beschermen tegen de jazz-epidemie. 
De strijd tegen de verjazzing van onze muziek, ons volk en ons heele leven kan 
niet zonder ingrijpende en veelomvattende overheidsmaatregelen gevoerd 
worden. 

Gilbert had 'niet veel aan dit betoog toe te voegen'. Het artikel vertolkte in grote 
trekken 'het standpunt, dat wij sinds jaren tegenover de jazzmuziek in al haar 
vormen hebben ingenomen'.24^ 

De enige 'overheidsmaatregel' tegen jazzmuziek in Nederland was vooralsnog 
het werkverbod voor Surinaamse musici. Van verdergaande acties hadden de 
autoriteiten in de jaren twintig en dertig afgezien. In Duitsland lag dat anders. 
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Jazzkarikaturen ten tijde van de Weimar-republiek 

Alle wesentliche Ziele der nationalsozialistischen Musikpolitik waren lange 
vor 1933 schon gültig formuliert und brauchten daher lediglich in die Praxis 
umgesetzt zu werden. 

Na de Eerste Wereldoorlog verkeerde Duitsland in een erbarmelijke sociale en 
economische situatie. Het schrijnend tekort aan levensmiddelen en brandstof in 
combinatie met een niet aflatende inflatie en een slechts langzaam dalende 
werkloosheid, leidde tot politieke instabiliteit. De middenklasse was verarmd en 
moreel gedesillusioneerd. Marxisten en nationalisten grepen naar de macht in 
naam van het verpauperde proletariaat, respectievelijk als vertegenwoordigers van 
een afgedankt, stuurloos leger dat eerherstel trachtte te vinden in de legende van 
de dolkstoot. De 'apokaliptische Gemütsverfassung der besiegte Nation' weer
spiegelde zich in de kroegen en danszalen van de grote steden: 

Die deutsche Reichsmark tanzt: Wir tanzen mit! Millionen von unterernähr
ten, korrumpierten, verzweifelt geilen, wütend vergnügungssüchtigen Män
nern und Frauen torkeln und taumeln dahin im Jazz-Delirium. Der Tanz wird 
zur Manie, zur idéé fixe, zum Kult. Man tanzt Foxtrott, Shimmy, Tango, den 
altertümliche Walzer un den schicken Veitstanz. Man tanzt Hunger und 
Hysterie, Angst und Gier, Panik und Entsetzen.2 

De conservatieve reactie op deze chaotische initieële fase van de republiek van 
Weimar uitte zich, bij gebrek aan politieke en economische slagkracht, vooral in 
een virulent onbehagen over de mentale teloorgang van het oude Keizerrijk en 
het daarop volgende culturele verval. Met name muzikale ontwikkelingen in de 
vroege jaren twintig leidde tot hevige verontwaardiging en felle protesten van de 
gegoede burgerij.3 Daarbij ging het niet alleen om de composities van Schönberg 
en Hindemith of om de Duitse opera, die inmiddels werd gedomineerd door het 
maatschappijkritisch muziektheater van Weill, Brecht en Krenek. De kritiek keerde 
zich ook steeds meer tegen de 'Unterhaltungskapellen' met hun shimmy's, foxtrots 
en jazz. De relatief grote vrijheid van meningsuiting ten tijde van de Weimar-
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republiek had geleid tot een repertoire, waarin het hoofdzakelijk uit de hogere 
middenklasse afkomstige publiek haar opvattingen niet langer bevestigd zag, maar 
geconfronteerd werd met de maatschappelijke realiteit van armoede, uitbuiting 
en onderdrukking. Tegenover de grandeur van de symfonische traditie en de 
elegante operettesfeer uit de negentiende-eeuwse balzalen, ervoer men atonaliteit, 
seriële muziek en jazz als provocerende exercities op muzikaal gebied, die van 
diepe minachting getuigden voor de Duitse muziekcultuur. De zelfgenoegzaam
heid van het Duitse establishment sloeg om in een geborneerd cultuurnationalisme 
dat alle onbekende muzikale stromingen voorzag van het etiket 'Undeutsch'. Zo 
werd jazzmuziek in de loop van de twintiger jaren bekritiseerd als een product 
van respectievelijk Anglo-Amerikaanse, negroïde, internationalistische, boljewis-
tische en joodse origine. Jazz was destructieve, oppervlakkige, intellectualistische 
of juist primitieve, niet respectabele muziek, inspelend op de sexuele oerdriften 
van vooral jonge mensen. Al deze veelvuldig in boeken, kranten en vaktijdschriften 
terugkerende karikaturen vertoonden een opmerkelijke parallel met de adjectieven 
en vijandbeelden uit de 'völkische' ideologie, waarmee de nationaalsocialisten na 
1933 hun politiek van muzikale gelijkschakeling legitimeerden. 

Aanvankelijk gaf de onbekendheid met jazz (zelfs over de juiste spelling van het 
woord tastte men gedurende de vroege jaren twintig nog in het duister) aanleiding 
tot enkel sensationeel en komisch aandoende berichtgeving in de pers.4 Door de 
badinerende, soms cynische toon ontstond de indruk dat het om een curiosum 
ging dat niet serieus genomen diende te worden. Het nieuwe fenomeen, vaak 
gepresenteerd als een variéténummer ('Vorzügliche Jazz-Band-Kapelle. Erstkl. 
Cabaret-Begleitung mit erstkl. preisgekröntem mondänem Tänzerpaar')5, werd 
geassocieerd met exotische uitbundigheid en voornamelijk geïdentificeerd met 
lawaai, waarbij de meeste aandacht uitging naar de drummer: 

Der Witz der Yazz-Kapelle besteht darin, einen ohrenbetäubenden Lärm zu 
vollführen. Das Orchester besteht aus vier Mann. Einer am Flügel, ein Geiger, 
einer mit dem spanischen 'Banjo' und dann noch der vierte mit einer Reihe 
höchst interessanter Gegenstände. In den Händen hält er zwei Holzstäbchen, 
die in irrsinniger Wut ohne Pause über Trommeln und Tambourin und 
Holzkasten und Kuhglocken und Messingbecken rasen. Das Orchester, der 
ganze Tanzsaal bebt in den Grundfesten. Die Füße vollends zucken über den 
Boden, schlagen hin und her schlenkernd zusammen. Als Tanz ist 'Jimmy' 
kaum zu bezeichnen. Sein Pdiythmus ist Fieberdelerium. 

De in Versailles opgelegde economische sancties en herstelbetalingen leidden 
gedurende de eerste naoorlogse jaren ook tot een cultureel isolement. Jazzmuziek 
werd relatief laat geïntroduceerd in Duitsland. Doordat de geallieerden de in 1914 
afgekondigde zeeblokkade tegen Duitsland ook na de oorlog continueerden, 
stagneerden de contacten met Engelse en Amerikanse muziekuitgeverijen en kwam 
de import van Amerikaanse grammofoonplaten pas in 1922 op gang. Ook de 
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kennismaking met min of meer authentieke vormen van live-jazz vond later plaats 
dan in Engeland, Frankrijk en België, niet in de laatste plaats omdat de explosieve 
inflatie (in 1923 betaalde men voor een ei in de Berlijnse markthallen achthonderd 
mark) het voor Amerikaanse musici onaantrekkelijk maakte om in Duitsland te 
gaan spelen.7 De marginale aanwezigheid van Amerikaanse troepen op Duitse 
bodem speelde eveneens een rol. Afgezien van de met jazzplaten opgeluisterde 
dansavonden, die de Amerikaanse bezettingstroepen in het Rheinland organiseer
den en waar vooral het vrouwelijk deel van de plaatselijke bevolking welkom was, 
waren de mogelijkheden om in Duitsland met jazzmuziek in aanraking te komen 
nihil.8 

Frankrijk en Engeland maakten daarentegen al in 1917 kennis met de uitsluitend 
uit zwarte militairen bestaande Amerikaanse legerorkesten van Ford Dabney en 
Jim Europe (the hell-fighters), die zowel voor militairen als burgerpubliek een 
mengeling van marsen en licht gesyncopeerde foxtrots ten gehore brachten.9 In 
deze periode vormden de militaire bands overigens niet de enige muzikale 'Go 
between'. De Amerikaanse drummer Louis A. Mitchel formeerde tijdens zijn 
bezoek aan Londen in 1917 een eigen orkest met uitsluitend Amerikaanse muzi
kanten. Na enkele optredens met Rudolph Valentino in de Britse hoofdstad en 
een kort verblijf in Belfast vertrok het gezelschap, inmiddels wijd en zijd bekend 
als de Syncopated Band, naar Parijs en werd de naam veranderd in Mitchels Jazz 
Kings.10 Met de komst van Mitchels orkest naar Brussel op 24 januari 1920, werd 
het nieuwe muziekgenre ook in België geïntroduceerd onder de naam 'jazz'.11 In 
Engeland was vooral het orkest van Will Marion Cook succesvol. Met zijn Southern 
Syncopated Orchestra, waarvan ook de klarinetvirtuoos Sydney Bechet deel uit
maakte, was Cook in mei 1919 de oceaan overgestoken. Het repertoire bestond 
uit populaire evergreens, afgewisseld met nieuwe nummers als Jazzin at the Harem, 
Roll Jordan Roll en The Sweetest Flower, gespeeld in een wat formele, semi-sym-
fonische stijl: 'They bring new blood into the cultured music of Western civili
zations', schreef de Daily Chronicle. Toen het orkest ondanks alle succes vanwege 
financiële problemen ontbonden werd, besloot een aantal musici hun geluk te 
beproeven in Parijs, waar ze gedurende enkele maanden optraden in het Apollo 
theater in Montmartre. Onder hen was ook Bechet, die in Londen zijn eerste 
rechte sopraansaxofoon had gekocht.12 

Cooks orkest, Mitchels' Jazz Kings en de Amerikaanse legerbands, vormden de 
muzikale voorlopers van de 'dixieland jazz', waarbij het idioom van de ragtimes 
definitief werd verlaten om plaats te maken voor de nieuwe klank van simultaan 
improviserende blazers. Deze speelstijl werd geïntroduceerd door de Original 
Dixieland Jazz Band (ODJB) onder leiding van cornettist Nick LaRocca. Met de 
vijfmans-bezetting (cornet, klarinet, trombone, piano en drums met toebehoren), 
het gebruik van de bolhoed als sourdine, de collectieve improvisaties en nummers 
als At the Jazz Band Ball, Darktown Strutter's Ball en vooral Tiger Rag stond de 
ODJB aan de basis van wat later de 'Classic Jazz' werd genoemd. Hun tournee 
door Engeland van april 1919 tot juni 1920 verliep ondanks de overwegend negatieve 
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reacties in de pers succesvol. Het orkest werd zelfs uitgenodigd voor een concert 
in Buckingham Palace, bij welke gelegenheid de Tiger Rag als eerste op het 
programma stond: 

At the conclusion of this number and after an embarrasing silence King George 
laughed his approval and began to applaud energetically, his example taken 
up by the loyal but frightened entourage.^ 

Door de aanwezigheid van de ODJB in het Verenigd Koninkrijk gedurende veertien 
maanden was de populariteit van jazz bij het Engelse publiek enorm gestegen, 
maar de muzikale invloed op locale bands bleef beperkt. In navolging van de 
Amerikaanse orkesten van onder anderen Paul Whiteman en Paul Specht, die in 
de vroege jaren twintig hun opgesmukte, symfonische jazz-variant ontwikkelden 
en wiens platen ook in Engeland verkrijgbaar waren, speelden de meeste Engelse 
orkesten strak gestileerde dansmuziek met veel arrangementen en een minimum 
aan improvisaties.14 

In Duitsland bleef men evenwel nog geruime tijd verstoken van dergelijke muzikale 
voorbeelden. Behalve de Duitse krijgsgevangenen, die in Engelse en Amerikaanse 
kampen voor het eerst kennis hadden gemaakt met platen van de ODJB, en enkele 
muzikanten - onder wie de klarinettist/saxofonist en bandleider Eric Borchard -
die via persoonlijke contacten in de Verenigde Staten aan grammofoonplaten en 
originele partituren wisten te komen, verkeerden zowel musici als publiek in 
Duitsland in het ongewisse over de nieuwe muziek uit Amerika.15 Toen Der Artist, 
het vakblad voor amusementsmusici en artiesten, op één juni 1919 voor het eerst 
een advertentie publiceerde waarin het woord 'jazz' voorkwam, werd de term 
gebruikt ter aanduiding van een 'nieuwe modedans'. 

In de daaropvolgende jaren verschenen er steeds meer populaire bladmuziekuit-
gave's met titels als Jazz Dance, Jazz Band Dance en Jazz-Band-Schlager, ook al 
waren de betreffende partituren geschreven voor salonorkestbezetting.16 Nadat op 
tien februari 1921 ook de eerste 'jazzband' zijn diensten via een advertentie in Der 
Artist aangeboden had, volgde een stroom van soortgelijke annonces, waarmee 
musici hun orkest in de aandacht van zaalhouders en cafébazen trachtten aan te 
bevelen. 

Ondanks het veelvoorkomende toevoegsel 'original' betrof het meestal een 
pianist en enkele strijkers, soms vergezeld van een enkele blazer, waaraan dan 
diverse slagwerkinstrumenten waren toegevoegd. Veel salontrio's traden niet meer 
uitsluitend op in de klassieke samenstelling, maar speelden ook in jazzbezetting, 
waarbij de cello en de viool vervangen werden door banjo en slagwerk. De bonte 
verzameling trommels, bekkens en koebellen vormde het meest opvallende verschil 
met de tot dan toe gebruikelijke salonorkesten, hetgeen tot gevolg had dat het 
begrip 'Jazzband' aanvankelijk vooral gebruikt werd als aanduiding van een 
drumstel. In de advertenties van instrumentenbouwers was geen sprake van 
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slagwerkinstrumenten, maar van 'Jazz-Bands'. Voor orkesten gebruikte men veelal 
het begrip 'Jazzband Kapelle', terwijl met 'Jazz' deels een speciale dans, deels 
dansmuziek met een drumstel bedoeld werd.1? 

Nu was deze begripsverwarring niet uitsluitend kenmerkend voor Duitsland. 
Ook andere Europese landen - waaronder Nederland - kenden een overgangs
periode van salonmuziek, via de moderne Amerikaanse dansen naar jazz, waarbij 
zich dezelfde misverstanden en aanpassingsproblemen voordeden. Door de geïso
leerde positie waarin Duitsland zich bevond, onderging het amusementsbedrijf 
daar evenwel een langere periode van muzikale transformatie dan bijvoorbeeld in 
Engeland. In 1923 bestond het repertoire van de Duitse dans- en amusements
orkesten nog in hoofdzaak uit oude ragtimes en vooroorlogse dansen, zoals de 
Cakewalk, de one-Step, de Tango, de Boston en de Pasodoble.18 

Dat veranderde pas toen de geallieerde mogendheden in 1924 akkoord gingen 
met het Amerikaanse Dawes-plan, waardoor Duitsland de mogelijkheid kreeg om 
met geleend, voornamelijk Amerikaans kapitaal uit de economische malaise te 
geraken. De zee-blokkade van Duitsland werd opgeheven en na de beëindiging 
van de Frans-Belgische bezetting van het Ruhrgebied kreeg men ook weer de 
beschikking over de daar aanwezige grondstoffen. Met de invoering van de 
rentemark in november 1923 kwam er bovendien een einde aan de voortdurende 
inflatie. Een periode van relatieve welvaart brak aan, waarin het uitgaansleven 
bloeide als nooit tevoren. Het aantal buitenlandse musici steeg en Berlijn ontwik
kelde zich in de tweede helft van de twintiger jaren tot het belangrijkste uitgaans
centrum van Europa. Naast drie operagebouwen telde de stad meer dan veertig 
theaters, honderden clubs, cafés, bioscopen, cabarets en variétés en volgens de 
statistische gegevens van de Berlijnse politie waren er in 1930 niet minder dan 899 
bedrijven met een dansvergunning, waaronder naast de vele kleinere danscafés 
ook gerenommeerde en grootschalige gelegenheden zoals Haus Vaterland, Faun, 
het Palais de Dance en het Delphi Palast.1? 

De behoefte aan ontspanning en amusement was groot. De ontberingen tijdens 
de oorlog en de daaropvolgende periode van armoede en sociaal-politieke chaos, 
manifesteerden zich in een wijdverbreid cynisme tegenover conventies en moreel 
idealisme, hetgeen onder meer tot uiting kwam in een grote ontvankelijkheid voor 
de producten van de Amerikaanse massacultuur. De gesyncopeerde jazzritmes en 
uitbundige lichaamsbewegingen van de charleston, de extravagante danspaleizen, 
het erotisch raffinement van de 'gin-swilling flapper' en de sexappeal van de 
romantische filmhelden en -heldinnen sloegen aan in heel Europa, maar vooral 
in Duitsland. Ze fungeerden als individuele expressie tegen sociale normen en 
mores en boden tegelijkertijd tegenwicht aan gevoelens van vernedering en zelftwij-
fel.2° 

Amerikaanse filmmagnaten haakten in op deze receptiviteit door op grote schaal 
te investeren in Duitse filmmaatschappijen, bioscoopbedrijven en filmproducties 
voor de Duitse markt. Hun invloed reikte hier verder dan in andere Europese 
landen. Al in 1926 was tachtig procent van alle in Berlijn vertoonde films van 
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Amerikaanse makelij.21 In juni 1929 ging in Berlijn, Frankfurt en Leipzig de eerste 
Amerikaanse geluidsfilm, The Jazz Singerm première, waarin de zwart geschminkte 
revue-ster Al Jolson liedjes ten gehore bracht met een lichte jazz-touch, zoals Toot 
toot Tootsy en The singing fooi. Na de succesvol verlopen introductie van de 'talking 
picture' ontwikkelde de film zich in de jaren dertig tot een belangrijk medium 
voor de verbreiding van jazz. Via een van de vele Hollywoodproducties maakten 
veel jongeren toen voor het eerst kennis met originele Amerikaanse jazzopnamen.22 

In de jaren twintig was vooral de beschikbaarheid van grammofoonplaten 
belangrijk voor de popularisering van jazz en ook in deze branche werd veel 
geïnvesteerd door Amerikanen. Zo vond de OKeh Phonograph Corporation een 
Europese afzetmarkt, door de Duitse firma Lindström AG te voorzien van matrijzen, 
hetgeen in 1924 resulteerde in de presentatie van de Lindström American Record — 
serie met uitsluitend Amerikaanse jazz. Na de invoering van de rentemark gingen 
steeds meer platenmaatschappijen gebruik maken van Amerikaanse matrijzen. 
Gedurende enkele jaren wisten kleinere firma's, zoals American Record, Acme 
Records en USA, zich staande te houden door opnamen van onder andere de 
'Original Memphis Five', de 'Pennsylvania Syncopaters' en de 'California Ram
biers' op de Duitse markt te brengen, maar uiteindelijk konden ze de concurrentie 
met de veel grotere producenten Lindström en Eisner niet aan. 

Ook de collectie van de firma Eisner bestond, naast eigen opnamen, voor een 
groot deel uit persingen van Amerikaanse matrijzen, die werden uitgebracht op 
de labels Artiphon en Rensie, respectievelijk bestemd voor de Duitse en de Europese 
markt. Amerikaanse dansorkesten met namen als 'Golden Gate Orchestra', 'Ma
jestic Dance Orchestra' en 'Imperial Dance Orchestra', vulden de schappen van 
de Duitse platenwinkels. Goedkopere versies van dezelfde opnamen waren zonder 
vermelding van titels of orkestnaam onder diverse 'Kaufhausmarken' verkrijgbaar 
in de grootwinkelbedrijven Hertie, KaDeWe, Wertheim en Woolworth. De firma 
Electrola, in 1925 opgericht met Engels kapitaal, fungeerde als Duits filiaal van het 
Engelse His Master's Voice en het Amerikaanse platenconcern Victor bracht vanaf 
1926 een groot aantal platen uit met symfonische jazz o.a van het orkest van Paul 
Whiteman. Een jaar later introduceerde de Deutsche Grammophon Gesellschaft het 
nieuwe merk Brunswick, waarop vrijwel het volledige platenoeuvre van King 
Oliver, Red Nichols, Fletcher Henderson en Clarence Williams te horen was, 
overgenomen uit de bestanden van de Amerikaanse Brunstvick-Balke-Collander 
Corporation. 

Vanaf 1928 nam het aanbod Anglo-Amerikaanse muziek op de Duitse markt 
nog verder toe omdat veel Duitse platenmaatschappijen vanwege de geringere 
productiekosten, overschakelden op geïmporteerde matrijzen. Om aan de grote 
vraag naar Amerikaanse dansmuziek te kunnen voldoen, importeerden bovendien 
ook verschillende handelaren grote hoeveelheden platen rechtstreeks uit Amerika. 
Met name de internationale collectie van het Berlijnse 'Alberti-Musikhaus', voor
zien van het Alberti Special Records-etiket, had een grote reputatie.23 

Binnen de platenmarkt was het aandeel 'klassieke' jazzopnamen in de stijl van 
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King Oliver en de ODJB weliswaar gering, maar behalve de populariteit van 
'Schlagermusik' bleef tot aan het begin van de economische wereldcrisis ook de 
interesse voor Amerikaanse dansmuziek met een variërend gehalte aan gesynco
peerde ritmes en goede jazzsolistiek groot. Dat kwam niet alleen tot uiting in hoge 
verkoopcijfers, maar ook in de presentatie van twee speciale grammofoonplaten-
tijdschriften door de firma Electrola en een sterke toename van het aantal verkochte 
grammofoons tussen 1925 en 1929.24 

Voor de verbreiding van jazzmuziek was echter de spectaculaire toename van 
het aantal radioluisteraars in deze periode minstens zo belangrijk. Toen eind 1923 
de eerste radioprogramma's in Duitsland werden uitgezonden, telde de Reichspost, 
die met de inning van de maandelijkse radiobijdrage was belast, 467 geregistreerde 
luisteraars. In juli 1924 waren dat er al 99.011 en vervolgens liep het aantal op van 
548.749 in 1925 tot meer dan drie miljoen in 1930. Jazzmuziek vormde sinds 1925 
een vast bestanddeel in het programma-aanbod van alle zenders. Aanvankelijk 
werden vooral de concerten van Duitse amusements- en salonorkesten uitgezon
den vanuit cafés, danszalen en grote hotels. Later werkte men meer met studio
orkesten en vanaf 1927 vooral met grammofoonplaten, waardoor ook het radio-
publiek kon kennismaken met de muziek van Duke Ellington, Jack Hylton, Cab 
Calloway, Jack Payne, Franky Trumbauer, Ray Noble, Fletcher Henderson, Joe 
Venutti, Paul Whiteman, Louis Armstrong en het Casa Lorna Orchester. Gast-
concerten van buitenlandse jazzformaties, waaronder het Amerikaanse orkest van 
Sam Wooding met onder anderen pianist Freddy Johnson, waren eveneens 
regelmatig op de Duitse radio te horen.25 

Net als radio- en platenproducenten oriënteerde ook de amusementsindustrie 
zich vanaf het moment dat het Dawes-plan in werking trad steeds meer op Engelse 
en Amerikaanse voorbeelden. Nadat in 1924 de eerste speciale arrangementen voor 
jazzbezetting waren verschenen, werd de markt voor bladmuziek gedomineerd 
door Anglo-Amerikaanse uitgaven. Weliswaar probeerden ook Duitse componis
ten zich het moderne idioom eigen te maken en te schrijven voor dans- in plaats 
van salonorkestbezettingen, maar in de programma's van de meeste orkesten bleef 
hun werk ondervertegenwoordigd.26 Het publiek vroeg om Amerikaanse muziek 
en Amerikaanse musici. Als eersten betraden in november en december 1924 de 
leden van de Amerikaanse Ohio Lido Venice Band de podia van de uitgaansge
legenheden rond de Berlijnse Kurfürstendamm en in mei 1925 zorgde het optreden 
van de geheel uit zwarte musici bestaande band van Sam Wooding voor een 
sensatie. Na twee maanden in het Berlijnse Admiralspalast te hebben gespeeld 
volgde een tournee langs o.a. Hamburg, Hannover, Magdeburg en Düsseldorf. 

De invloed van de Amerikaanse musici op hun Duitse collega's was groot. 
Beroemde dansorkestleiders als Bernhard Etté, Marek Weber en Dajos Béla 
getroostten zich veel moeite om zowel hun stijl als het repertoire aan te passen. 
Veel Duitse orkesten probeerden ook Amerikaanse musici te engageren en gingen 
optreden onder een andere, vaak Engelstalige naam. Van bijzonder belang voor 
de ontwikkeling van de Duitse lichte-muziekpraktijk was het bezoek van Paul 

69 



HOOFDSTUK 2 

Whiteman. Op 25 juni 1925 speelde zijn orkest voor het eerst in het Großen 
Schauspielhaus in Berlijn. De doorgearrangeerde, perfect uitgevoerde semi-symfo-
nische jazz van deze formatie bleek, zoals eerder in Engeland, ook richtinggevend 
voor veel dans- en amusementsorkesten in Duitsland. De stijl van Whiteman 
werd gekopieerd door de bands van Etté en Weber en vooral door het orkest van 
Dajos Béla, dat 'symphonische Jazzkonzerte' gaf met arrangementen van onder 
anderen pianist Franz Grothe.27 

De versoepeling van de economische sancties tegen Duitsland in 1924 markeerde 
het begin van een gouden jazztijdperk, maar met de snel stijgende populariteit 
van de moderne dansmuziek, verscherpte ook de kritiek.28 Een deel van de Duitse 
vakpers zag in de symfonische aanpak van Whiteman en in de meerstemmige 
strijkerssectie van Jack Hylton - die met zijn orkest vanaf 1928 tot 1938 elk jaar 
voor een gastoptreden naar Berljn kwam - weliswaar een breuk met de 'Radau-
musik' en 'Disziplinlosigkeit' uit vroegere jaren, maar naast bewondering voor de 
virtuositeit en de technische perfectie waren de reacties toch vooral negatief.2^ 
Volgens het Berliner Tageblatt droeg het orkest van Whiteman bij: 

an dem Untergang einer ohnehin schon wackeligen Geschmackskultur. Die 
paar 'sinfonischen' Stücke aber, die 'Mississippi-Suite' oder die 'Rhapsodie in 
Blue' - du lieber Gott, was ist das für Musik. Hier, wie in den Solovorträgen 
tauchen Melodien auf, wie man sie in den dreißiger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts schrieb.30 

In verreweg de meeste gevallen lagen aan de veroordeling van jazzmuziek meer 
dan alleen muzikale overwegingen ten grondslag. 'Die Jazzwelt bedeutet die 
Niedrigkeit, die Aharmoniek den Wahnsinn gegenüber hoher Kunstmusik', 
schreef Hans Pfitzner, een van Duitslands indertijd beroemdste componisten. 'Es 
ist die Jazzfoxtrot-Flutt, der musikalische Ausdruck des Amerikanismus, dieser 
Gefahr für Europa.'31 Volgens Pfitzner was er sprake van een conspiratie van 
'völkerfeindliche' internationalisten die, na de fysieke vernietiging van Duitsland, 
ook het geestelijke en kulturele leven van de natie probeerden te ruïneren: 

Daß und wieweit an der international-bolschewistischen Umsturzarbeit die 
Alljuden beteiligt sind, darüber können gelehrtere Männer als ich, Politiker 
und Historiker, Aufschluß geben; zu leugnen ist diese Tatsache nicht.32 

Deze voorafschaduwing van nationaal-socialistische retoriek bereikte een hoogte
punt toen de directeur van het 'Hochschen Konservatorium' in Frankfurt, Bern
hard Sekles, in 1927 de oprichting aankondigde van een speciale jazzklas aan zijn 
instituut. Sekles had de kritiek overigens grotendeels over zichzelf afgeroepen, 
door bij de bekendmaking van zijn initiatief te pleiten voor een 'von einem 
taktvollen Musiker vermittelte Transfusion unverbrauchten Niggerblutes. Denn 
eine Musik ohne Triebhaftigkeit verdient den namen Musik nicht mehr.'33 Dat 
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deze woorden een averechts en vooral provocerend effect hadden, bleek uit de 
kwantiteit en de felheid van de reacties. 'Wie war's gleich mit dem "Import" eines 
Dutzend Negerjüngelinge und Negermädchen!', luidde het commentaar in het 
Zeitschrift für Musik: 

Es kommt ja, ganz wie bei verbrauchten Lebegreisen, darauf an, die Triebhaf
tigkeit anzuregen. Ob übrigens der brutal mechanische Niggerrhythmus mit 
dem unsrigen auch nur ein bißchen zu tun haben Dürfte?34 

In de Süddeutsche Musikkurier van 25 november 1927 verscheen een compilatie 
van de tot op dat moment in de vakpers gepubliceerde protesten: 

Der Jazz, der verpönte, beherrscht die Stunde, ist in die Prominenten wie der 
Teufel gefahren, die eben noch dabei waren, ihn auszutreiben. Das Antideut
sche, in welcher Form es auch auftritt, bekämpft unsere Kultur nach allen 
Seiten. Es quiekt und schreit und tobt: ein Laboratorium für Negerblutttrans-
fusion! Die heiligsten Güter sind in Gefahr. Geht ihm zu Leibe, diesem 
'Dreckbazillus', dieser 'Schmutztransfusion', dieser 'Pest', die die gesamte, sich 
kulturell verantwortlich fühlende Musikwelt in Deutschland als eine Seuche, 
als eine elende Plage empfindet. Die Verfasser sind Tanzmusiker, die auf die 
niedrigsten Triebe der Menschheit spekulieren.35 

In de Berlijnse Allgemeine Musikzeitung richtte de samensteller van dit overzicht, 
Paul Schwers, zich rechtstreeks tot Sekles: 

Lassen Sie von diesem gräulichen Wahn, halten Sie Ihr Haus sauber. Helfen 
Sie lieber mit, die Welt von dieser Seuche zu befreien. So aber versündigen 
Sie sich gegen die Kultur, in der Sie groß geworden sind. Rechtfertigen Sie 
sich, Herr Direktor Bernhard Sekles!36 

Sekles liet niets van zich horen, maar enkele critici riepen op tot matiging in de 
discussie: 

Man geifert gegen den 'Dreckbazillus' Jazz, man schimpft, man vermengt in 
demagogischem Wortschwall die Schlagworte Antideutsch, Negerinvasion, 
Amerikanismus, Pazifismus, anstatt sich mit den Tatsachen auseinanderzuset
zen.37 

Anderen, zoals Alfred Baresel, die in 1926 het eerste Duitse boek over jazzmuziek 
publiceerde onder de titel Dass Jazzbuch, in 1929 gevolgd door Das neue Jazzbuch, 
probeerde het debat te nuanceren door te wijzen op de verkeerde veronderstelling 
dat men met negermuziek van doen had. Jazz was volgens hem 'nicht Eigentum 
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der negrischen oder indianischen Volksmusik, sondern Entartungserscheinung 
der angloamerikanischen Zivilisation'.38 

Het overgrote deel van de muziekcritici dacht daar evenwel anders over. Al sinds 
de 'zwarte smaad', een verwijzing naar de overwinning van zwarte geallieerde 
soldaten op het Duitse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog en de deelname van 
Marokkaanse en Senegalese soldaten aan de Franse bezetting van het Ruhrgebied, 
fungeerde de neger in de conservatieve pers als zondebok voor nationale rampen. 
Daarmee kwam ook de jazz, die als pure negermuziek werd beschouwd, in het 
vizier van de critici: 

Die deutsche Bürger erhob Weltproteste gegen Verwendung der schwarzen 
Negertruppen im Rheingebiete und entrüstete sich über die schwarze 
Schmach. Das tanzende und sensationslüsterne Publikum aber fördert und 
kultiviert blödsinnige exotische Negermusik.39 

Volgens Richard Benz, een leerling van Pfitzner, liep vooral de opvoeding van de 
jeugd gevaar. 'Aus der Musik ist Seele und Geist gewichen', schreef hij in zijn in 
1927 versehenen tweedelige muziekencyclopedie, 'übrig ist der Trieb, der nackte 
tierische Trieb. Man mag den jungen Menschen zu Geist und Cultur erziehen -
jeder Tanz treibt ihn dem Negerrhythmus in die Arme: der Uncultur, der 
Anticultur.'4° In hetzelfde jaar publiceerde ook het academisch tijdschrift Die 
Studierstube een artikel over de 'ekelerregenden Negermusik'. 'Die Seele, die hier 
Ausdruck sucht, ist entartet', zo luidde de diagnose.41 Verschillende op de natio
naal-socialistische rassenideologie gebaseerde studies - waaronder Richard Eiche-
nauers' Musik und Rasse — voorzagen dergelijke oordelen van een quasiwetenschap-
pelijke rechtvaardiging, maar ook in de meeste vaktijdschriften werd jazz voort
durend als 'artfremde Niggermusik' afgeschilderd.42 

Met name het Zeitschriftfür Musik ontwikkelde zich vanaf 1929 onder aanvoering 
van redacteur Fritz Stege tot een toonaangevende periodiek in de anti-jazz-hetze. 
Als lid van de Berlijnse afdeling van de 'Kampfbund für deutsche Kultur' (Kfdic), 
trok Stege met verbeten ironie in een lange reeks artikelen van leer tegen de invloed 
van jazzmuziek op de Duitse cultuur: 

Und wir Europäer dürfen uns glücklich schätzen, wenn die Gnadensonne 
afrikanischer Kultur unser klägliches Kunstleben in eine exotische Blüten
pracht verwandelt.43 

De jcfdic was een kunstenaarsorganisatie, die in 1928 te München was opgericht 
door de toenmalige hoofdredacteur van het nationaal-socialistische partijblad de 
Völkische Beobachter, Alfred Rosenberg. Als belangrijkste doel gold de strijd tegen 
'die kulturzersetzenden Bestrebungen des Liberalismus' en vóór 'die im Deutsch
tum verwurzelten Kräfte', hetgeen met name de volgelingen van Pfitzner aansprak. 
Deze conservatieve musici keerden zich tegen de 'Verjazzung' van klassieke melo-
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dieën en zagen in de opvoering van Ernst Kreneks' jazzopera Johbny Spielt auf en 
in het kritische muziektheater van Kurt Weill en Bertolt Brecht een bedreiging 
voor de Duitse muziekcultuur. Door zich aan te sluiten bij de KfdK, die in mei 
1933 officieel werd erkend als culturele organisatie van de NSDAP, maakten zij zich 
tot spreekbuis van de conservatieve, nationaal gezinde reactie.44 

Een van hen was de componist Hans Fleischer. Naar aanleiding van Weills' 
opera Die Bürgschaft schreef hij: 

Begriffe wie Charakter, Treue, Ehre, die von jeher das Wesen deutscher Kunst 
bedeuteten, werden hier mit zynischer Frechheit lächerlich gemacht und in 
den Schmutz gesogen. Würdig paßt diesem Textbuch die Musik an. Dreiein
halb Stunden lang nicht ein einziger Einfall! Gemeine Jazz- und Ne
gerrhythmen, scheußliche, gänzlich unmotivierte Dissonanzen, dann wieder 
'mal zwischendurch abgedroschenste Banalitäten, ordinärste Gassenhauerme
lodien, alles ohne jede künstlerische Durcharbeitung in ertönender Primiti
vität aneinandergekleistert, mit einem Wort: die Volkommene, absolute 
Impotenz.45 

Werden er aanvankelijk sporadisch nog musicologische argumenten uitgewisseld 
in het door componisten, muziekrecensenten en vaktheoretici gedomineerde debat 
rond jazzmuziek, aan het eind van de jaren twintig had het thema dansmuziek 
zich ontwikkeld tot een wereldbeschouwelijk vraagstuk, waarover vertegenwoor
digers van diverse maatschappelijke groeperingen zich uitspraken in vrijwel uit
sluitend moraliserende termen. 

Zo vond de kruistocht van Pfitzner en zijn collega's tegen 'die amerikanischen 
Tanks der Geisterschlacht' weerklank in het overwegend door rechtsradicale 
studenten en conservatieve professoren bevolkte universitaire milieu.4" De aan de 
universiteit van Berlijn verbonden docent Franse literatuurgeschiedenis Eduard 
Wechssler, hield in zijn jeugd-sociologische publicaties een pleidooi om Duitsland 
tèxyerlossen van de 'moralverderbende' invloed van negers, bolsjewisten en de 
Amerikaanse technologie en volgens de Theoloog Günther Dehn, die college gaf 
aan de universiteit van Halle, ging het bij jazz om een uiting van 'primitieve 
sexualiteit', te beschouwen als een 'uitwas van de Amerikaanse cultuur'.4? De 
studenten, verenigd in de traditionele 'Burschenschaften', zagen jazzmuziek niet 
alleen als het product van Amerikanisme en zelfs Bolsjewisme, maar vooral als het 
absolute tegendeel van militaire discipline.48 

Binnen de Duitse jeugdbeweging was jazz eveneens taboe. Stijl, kleding en 
activiteiten van de verschillende 'Bünde' waren ontleend aan de Wandervogel-
groepen, die zich al aan het eind van de negentiende eeuw tegen het moderne, 
jachtige leven in de grote stad keerden en ook in muzikaal opzicht borduurde 
men voort op het traditionele volksliedrepertoire van de vroegere Wandervogel. 
De in 1908 voor het eerst gepubliceerde Zupfgeigenhansl, een bundeling van 
voornamelijk nationalistische volksliederen, was ten tijde van de Weimar-republiek 
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nog uiterst populair. 'Ich habe bewußt das Deutsche, das Nationale in dieser Sache 
gefördert und gepflegt', schreef uitgever Hans W. Breuer in 1918, toen er weer een 
nieuwe en uitgebreide editie verscheen.49 Door deze aanpassingen behield de 
bundel ook in de jaren twintig zijn actualiteit. Politisering en militarisering waren 
toen kenmerkend voor de meeste jeugdbonden en het idee dat de klanken van 
een jazzband slechts 'berauschend' werkten op lichaam en geest, zoals in een 
pamflet van het patriottische oorlogsveteranenkorps 'Jungstahlhelm' te lezen viel, 
overheerste.50 De 'Zupfgeigenhansl' werd niet alleen veelvuldig gebruikt binnen 
de sterk door nationalisme en deels ook antisemitisme geïnspireerde burgerlijke 
jeugdbeweging, maar diende ook als Fundgrube voor de samenstellers van lied
boeken voor het onderwijs. 

Muziekonderwijs aan de hand van het in de jeugdbeweging tot bloei gekomen 
volksliedrepertoire vormde een wezenlijk bestanddeel van de opvoedkundige 
vernieuwingen, die door burgerlijke Reformpedagogen werden gepropageerd. Een 
van hen was Fritz Jöde, auteur van een aantal theoretische opstellen, gebundeld 
onder de titel 'Musikalische Jugendkultur' en een sleutelfiguur binnen de jonge-
renmuziekbeweging: 

Wenn ich sage: Kunst sei Ausfluß unseres eigenen Ich in seiner edelsten 
Gestallt, nach der wir streben, so liegt für mich darin beschlossen, daß für uns 
Kunst mit Unterhaltung, Zerstreuung und Ohren- und Herzensschmaus 
nichts zu tun hat.51 

Gealarmeerd door de groeiende populariteit van jazzmuziek onder jongeren buiten 
de georganiseerde jeugdbeweging brachten onderwijskundigen en jeugdleiders aan 
het begin van de dertiger jaren hun kritiek en vooral waarschuwingen steeds vaker 
voor het voetlicht. De ogenschijnlijke vitaliteit van jazz was volgens hen niet meer 
dan 'technische routine, gespeend van geestelijke bezieling'.52 

Pedagogen, jeugdleiders, musici en wetenschappers stonden overigens niet alleen 
in hun 'Kulturkampf. Ook de Duitse socialisten keerden zich tegen jazz en namen 
de in de burgerlijke jeugdbeweging herlevende, nationalistische volksliedcultuur 
integraal over, hetgeen veelal ten koste ging van het tot dan toe gebruikelijke 
socialistische zangrepertoire. 

In juni 1928 vond in Hannover het eerste 'Bundessängerfest' van de 'Deutschen 
Arbeiter Sängerbund' (DAS) plaats, waaraan 50.000 van de in totaal 280.000 in 
de DAS georganiseerde leden deelnamen. Behalve negen koorliederen van kerkelijke 
oorsprong werden er 288 vaderlands-nationalistische werken en niet meer dan 36 
stukken van socialistische origine uitgevoerd. Slechts eenmaal klonk de 'interna
tionale'. Volgens de in de SPD-krant Volkswille uitvoerig geciteerde sociaal-demo
cratische minister van Cultuur Carl Heinrich Becker, die de aanwezigen toesprak, 
berustte de deelname van socialisten aan de regeringscoalitie op de culturele 

74 



JAZZKARIKATUREN TEN TIJDE VAN DE WEIMAR-REPUBLIEK 

verbondenheid van alle bevolkingslagen. Daarmee voorkwam men dat een kleine 
gepriviligeerde groep als enige toegang had tot Duitslands geestelijk erfgoed: 

Dem kommt die Sehnsucht der breiten Volksmassen entgegen, das Machine
tempo des Alltags und die Entseelung des Lebens durch geistige Werte zu 
überwinden. Zwei Strömungen fördert die Regierung in diesen Bestreben: 
Sport und Volksmusik.53 

De SPD-burgemeester van Hannover Dr. Menge, die ook als spreker optrad, 
ondersteunde dit betoog: 

Im einfachen Volkslied offenbart sich die echte Volkskunst, die uns allen so 
unwiderstehlich zu Herzen geht, und die bei all ihrer Schlichtheit doch ein so 
starkes Hilfsmittel ist im Kampf gegen alle Scheinkultur mit ihrer uns wesens
fremden Jazzmusik. 

Menge verwees daarbij naar de koorwerken van Händel, Beethoven en Schubert: 
'Wir fühlen deutlich, daß hier starke Brücken sind, die von einem Lager 
hinüberführen ins andere.'54 

Tot die andere groepen behoorden, behalve de socialisten, ook de christelijke 
volksdelen. Een voorlichtingsbrochure van de 'Evangelische Volksbund' uit 1931 
droeg de titel 'Kulturbolschewismus', een begrip waartoe men zowel 'pazifismus', 
als de 'Kult der Erotik', 'den Gottlosenschallplatten und Gottlosenrevuen' rekende: 
'Es ist der Rummel des Vergnügens, die Raffiniertheit der Lusttechnik. An die 
Stelle edeler Musik tritt die aufpeitschende Jazzkapelle.'55 

Ook de katholieken veroordeelden jazz, maar hun kritiek concentreerde zich niet 
zo zeer op de muziek als wel op de bijbehorende 'moderne' dansen. In een 
monografie over 'katholische Lebenswerte' uit 1922 werd al uitvoerig gewaarschuwd 
voor 'die Tanzwut, die wie ein Tollheit in unsere Jugend von heute gefahren ist, 
und in all diese ungezählten Verführungsgelegenheiten hinein unsere Städttische 
Jugend'.5" De Duitse bisschoppen drongen in hun in 1925 gepubliceerde 'Richt
linien zu verschiedenen Sittlichkeitsfragen' eveneens aan op een scherpe strijd 
tegen de 'moderne dansen' en net als de politici en pedagogen uit het burgerlijke 
en socialistische kamp, pleitten ook katholieke theologen in de daaropvolgende 
jaren voor 'eine Wiederbelebung der alten Volkstänze, die sich im Freien abspielten, 
an Stelle des heutigen Wirthaus- und Tanzsaalbetriebes mit seiner Bevorzugung 
der Amerikanischen Negertänze'.57 

De overheid toonde zich ten aanzien van het openbaar dansvermaak aanvankelijk 
evenmin erg toegeeflijk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gold een algemeen 
dansverbod en ook gedurende de eerste naoorlogse jaren werd op aandrang van 
diverse oorlogsveteranenorganisaties nauwlettend toegezien op de handhaving van 
dat verbod: 'Die Heimat tanzt auf den Schädeln ihrer Toten. Schluß mit solchen 
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unwürdigen Lustbarkeiten.'58 Op grond van de toen nog geldende 'Kriegsrechts
verordnungen' werden dansgelegenheden en particuliere woningen met grote 
regelmaat overvallen door de politie en vanaf 1920, toen het oorlogsrecht buiten 
werking was gesteld, verbonden de autoriteiten op regionaal en stedelijk niveau 
strikte voorwaarden aan het verlenen van een dansvergunning. Vooral in katholieke 
streken werden café- en danszaalhouders die zich niet aan de lokale verordeningen 
hielden, geconfronteerd met draconische geldboetes en intrekking van de drank
vergunning. Zo discussieerden de autoriteiten in Beieren nog in 1926 over een 
verscherping van het dansverbod, terwijl voor Berlijn op hetzelfde moment 
nagenoeg de volledige dansvrijheid gold.59 

De controle op het openbaar dansvermaak diende op de eerste plaats de 
bescherming van jongeren tegen onzedelijke invloeden en moreel verval en lag in 
het verlengde van de in de jaren twintig sterk toegenomen overheidsbemoeienis 
met de opvoeding van de jeugd. Volgens het in 1924 in werking getreden 'Reichs-
jugendwohlfahrtsgesetz' had elk kind het recht opgevoed te worden 'zu leiblicher, 
seelischer und gesellschaftlicher Tüchtigkeit'. In geval de ouders de aanspraken 
van het kind op een dergelijke opvoeding niet konden vervullen, voorzag de wet 
in vergaande bevoegdheden dienaangaande voor openbare- en overheidsinstellin
gen. 'Unseres deutsches Vaterland ist niedergebrochen', zo luidde de motivatie 
bij het wetsontwerp: 'Dennoch dürfen wir nicht versagen. Bei der Jugend muß 
deshalb die körperliche, geistige und sittliche Gesundung und Erneuerung begin
nen.'61 Schoolbesturen en ambtenaren belast met het jeugdwerk verboden het 
volgen van danslessen zonder toestemming vooraf en volgens de meeste plaatselijke 
verordeningen was het bezoek aan openbare dansgelegenheden beneden de leeftijd 
van 18 jaar niet toegestaan. 

Toch besloot men allengs de belemmeringen die van overheidswege aan het 
dansvermaak werden gesteld, steeds vaker tot een minimum te beperken vanwege 
de hoge inkomsten uit belastingen, leges en geldboetes. Enkel aan vermakelijk-
heidsbelasting incasseerden de grote steden jaarlijks meer dan honderdduizend 
mark. Kregen aanvankelijk alleen de chique, luxueuze uitgaansgelegenheden een 
onbeperkte dansvergunning 'für das begüterte Fremdenpublikum', rond het mid
den van de jaren twintig waren de meeste lokaliteiten voor iedereen vrij toegankelijk 
en werden ook de regels ten aanzien van leeftijd en sluitingsuur 'ruimhartig' 
toegepast. Vanaf 1930 leidde de economische crisis en de daarmee gepaard gaande 
geldontwaarding ook in de amusementssektor tot sluiting van talloze dansgele
genheden en massale werkloosheid onder muzikanten. Desalniettemin werden er 
onder druk van de steeds sterker wordende nationalistische oppositiepartijen toch 
weer nieuwe dansverboden uitgevaardigd en nadat in 1932 de aartsconservatieve 
Franz von Papen aan de macht was gekomen, haalde men de teugels nog strakker 

aan.62 

Op 21 januari 1933 ontvingen alle Pruisische overheidsinstanties 'Richtlinien fur 
die Erteilung von Tanzerlaubnissen', waarin het verlenen van een vergunning 
afhankelijk werd gesteld van onder meer de omvang en de stabiliteit van de 
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dansvloer, 'hinreichende Beleuchtung' en het niet toelaten van jongeren onder de 
gestelde leeftijdsgrens, dan wel het verwijderen van 'Personen die in Ihrem 
Verhalten oder in ihrer Kleidung die Rücksicht auf den öffentliche Anstand 
vermissen lassen'. 3 Na de machtsovername door de nazi's werd middels een 
rondschrijven van het ministerie van Justitie aanbevolen om bij het bezoek aan 
openbare dansvermakelijkheden de leeftijdsgrens van achttien jaar te handhaven, 
maar tegelijkertijd 'Veranstaltungen, bei denen nur deutsche Tänze getanzt wer
den, nicht als öffentliche Tanzlustbarkeiten im Sinne der Polizeiverordnung zu 
behandeln'.6! 

De massale armoede tijdens de economische crisis en de aanhoudende politieke 
onrust beïnvloedde de algehele gemoedstoestand van het publiek en ook de 
muzikale smaak leek aan verandering onderhevig. De scheurende, swingende 
kopersektie uit het orkest van Arthur Briggs en de zinnenprikkelende bewegingen 
van de charleston en de foxtrot pasten niet langer in een door somberheid en 
onzekerheid gedomineerde 'depressiecultuur'. Er heerste een ondergangsstemming 
en de behoefte om zich uit de troosteloze realiteit terug te trekken was groot, 
hetgeen tot uiting kwam in de groeiende populariteit van sentimentele schlagers, 
zoetsappige liefdesliedjes en walsende operettefiguren in nostalgische kostuum-
films.6* 

Omdat men weinig te besteden had, liep de verkoop van grammofoonplaten 
evenwel sterk terug. Teneinde voor elke geproduceerde grammofoonplaat nog een 
zo groot mogelijke afzet te vinden, richtten de platenfirma's zich voortdurend op 
de smaak van het grote publiek, hetgeen gepaard ging met een vervaging van de 
grenzen tussen de verschillende muziekgenres. Jazz, schlagers, film- en dansmuziek 
bedienden zich steeds meer van dezelfde vormen, arrangementen en standaard
bezettingen en onderscheidden zich nog slechts van elkaar in nuances. Naast 
standaardisering van de muzikale vorm drong vooral de opkomst van het grote 
orkest, streng gedisciplineerd en met een vaste (studio)bezetting, de in de jaren 
twintig zo populaire 'hot jazz' naar de achtergrond. ° De gepolijste, doorgearran-
geerde dansmuziek van Hylton, Béla, Etté en Weber bevatte weliswaar veel jazz
elementen, maar de afgemeten soli en de perfecte balans tussen de afzonderlijke 
blazerssecties vertoonden nauwelijks nog enige gelijkenis met de vitaliteit van de 
spontaan improviserende jazzorkesten uit het recente verleden. Hylton gaf in 1931 
zelf al aan het woord jazz te vermijden, omdat het door velen geassocieerd werd 
met de 'wildheid van de vroegere jazzjaren' en ook Mätyäs Seiber, de leider van 
de jazzklas aan het conservatorium in Frankfurt, constateerde in een in 1930 
verschenen artikel in het muziektijdschrift Melos, dat de 'rhythmischen und 
improvisatorischen Wildheit' geleidelijk tot staan gebracht was: 'Der Jazz hat seine 
stürmische Jugend schon hinter sich. Er steht jetzt im reifen "Mannesalter". Viel 
Überraschungen dürfen wir von ihm nicht mehr erwarten.'67 

Aan het eind van de jaren twintig was de belangstelling voor jazzmuziek zowel 
in Europa als in Amerika sterk afgenomen. Ook in Duitsland markeerde de 
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economische crisis met de instortende platenmarkt, de sterk teruggelopen werk
gelegenheid in de amusementsindustrie en het vertrek van de meeste Amerikaanse 
musici, het eind van de 'Golden Jazz Age'. 

Een kleine groep jazzliefhebbers in Berlijn en enkele andere grote steden 
volhardden evenwel in hun enthousiasme voor de swingende arrangementen van 
de grote Duitse dansorkesten en vooral voor de 'onvervalste' jazz van Louis 
Armstrong en Duke Ellington. Deze voornamelijk uit de middenklasse afkomstige 
jongeren hadden in hun tienerjaren via radio en grammofoon kennis gemaakt 
met de popmuziek van de jaren twintig en gaandeweg was hun smaak voor 
jazzmuziek steeds verder ontwikkeld. Vanaf het begin van de jaren dertig troffen 
ze elkaar om in kleine kring grammofoonplaten te beluisteren en informatie uit 
te wisselen. 

In het geval van de negentienjarige Kurt Michaelis uit Leipzig kwam die 
informatie rechtstreeks uit Londen, waar hij in de zomer van 1932 het eerste 
Europese concert van Louis Armstrong bijwoonde. Zijn vriend, de gymnasium-
student Dietrich Schulz uit Magdeburg, had zich geabonneerd op het Engelse 
blad Melody Maker om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en 
in Berlijn ontmoette Hans Blüthner in de strenge winter van 1928-29 op de 
plaatselijke ijsbaan medegymnasiasten met wie hij gezamenlijk platen kocht en 
concerten bezocht.68 In 1933 werd hij lid van de een jaar eerder opgerichte 
'Melodyclub' om elke donderdag in een café op de Kurfürstendamm een gram
mofoonplatenprogramma bij te wonen, dat was samengesteld uit de zorgvuldig 
door een 'boekhouder' genoteerde platenbestanden van de verschillende leden. 

Melody-Club, englisch, mit Betonung auf die erste Silbe. Nach außen hin 
konnte er auch Melodie-Club heißen, mit Betonung auf die letzte Silbe. Sehen 
Sie, wenn Sie Deutsch Melodie sagen, dann ist das schon zickig. Melody ist 
Swing. Das steckt da schon drin.69 

Niet zelden leidde het enthousiasme voor jazz ook tot actieve muziekbeoefening, 
hetgeen resulteerde in de oprichting van menig studentenorkest.70 

De toename van het aantal amateur-jazzorkesten in deze periode stond evenwel 
in schril contrast met de steeds verder afbrokkelende arbeidsmarkt voor profes
sionele musici. Om zijn leden tegen werkloosheid te beschermen, eiste het 'Deut
sche Musiker Verband' in 1930 dat het aantal werkvergunningen voor buitenlandse 
musici tot een minimum zou worden beperkt. Tegelijkertijd publiceerden de 
verschillende vakbladen een stroom artikelen, waarin de ellende van werkloze 
blanke musici werd toegeschreven aan de concurrentie van zwarte collega's, maar 
ook aan de wansmaak van de 'sogenannte deutsche Jugend' en zaalhouders die 
voorgaven 'ohne diese Exoten nicht auskommen zu können'.71 Der Artist, het 
belangrijkste vaktijdsschrift in de amusementsbranche, riep op tot een grote 
schoonmaak: 'bei den zur Stunde noch in unserem Heimatland pustenden und 
strippenden Exoten hilft nur ein eiserner Besen'.72 Dat het muzikaal racisme diep 
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geworteld was, bleek uit een artikel van de Amerikaanse musicus Henry Cowell 
in het kwalitatief goede en doorgaans objectieve muziekblad Melos: 

Die Grundlagen des Jazz sind die Synkopen und rhythmischen Akzente der 
Neger. Ihre Modernisierung ist das Werk von New Yorker Juden. Jazz ist also 
Negermusik gesehen durch die Augen dieser Juden.73 

Dergelijke uiteenzettingen waren koren op de molen van de nationaal-socialisten, 
die in hun propaganda voortdurend het 'undeutsche' karakter van jazzmuziek 
benadrukten. Net als Cowell besteedde ook Alfred Rosenberg in zijn in 1930 
gepubliceerde pamflet Der Sumpf aandacht aan de relatie tussen negers en joden: 
'Der Nigger schmarotzt an den Kräften des Weißen wie der Jude. Die Bundes
genossenschaft ist natürlich.'74 De kring rond Rosenberg ageerde in ds Mitteilungen 
des Kampfbundes für deutsche Kultur onophoudelijk tegen de 'Mulatto und Ne
gerkultur', waarbij zwarte musici werden uitgemaakt voor 'geistige Untermen
schen' en 'Bordellensinger', die met hun jazz het laatste sprankje liefde voor echte 
muziek om zeep hielpen.75 Soortgelijke aantijgingen verschenen ook in de Völkische 
Beobachteren in 'jazzvijandige' muziektijdschriften, zoals het Zeitschrift fur Musik 
en de Allgemeine Musikzeitung. Aan de NSDAP gelieerde organisaties keerden zich 
eveneens tegen jazz. Zo bevatte het statuut van de 'Deutsche Frauenorden' een 
passage over de negatieve invloed van jazz, negers en joden op de sexuele moraal 
en spraken de leden van de Hitler-Jugend (HJ) met minachting over hun leeftijds
genoten die zich overgaven aan de charleston.76 

De anti-jazzhetze van de nationaal-socialisten had verregaande gevolgen. De 
oplaaiende vreemdelingenhaat en de onzekerheid over de toekomst, die nog was 
versterkt door de verkiezingsoverwinningen van de NSDAP in 1932, brachten veel 
buitenlandse musici ertoe Duitsland te verlaten en hun heil elders te zoeken.77 

Het verstoren van jazzconcerten en het bedreigen en molesteren van musici, zaal
houders en publiek door leden van de SA en de KfdK hadden de atmosfeer en de 
werkomstandigheden gaandeweg steeds verder verslechterd. Bovendien werd er 
ook op politiek niveau ingegrepen.78 Al in 1928 had de burgemeester van München 
de opvoering van Josephine Bakers' Bananen-Show in zijn stad verboden en twee 
jaar later besloot de nationaal-socialistische regering van Thüringen op initiatief 
van de latere 'Reichsinnenminister' Wilhelm Frick, die op dat moment 'Staats
minister' en tevens minister van 'Volksbildung' in Thüringen was, dat er geen 
vergunningen meer mochten worden afgegeven voor opvoeringen met 'fremd-
rassige' invloeden zoals: 'Jazzband- und Schlagzeug-Musik, Negertänze, Neger-
gezänge, Negerstücke. Diese Zersetzungserscheinungen nach Möglichkeit zu un
terbinden, liegt im Interesse der Erhaltung und Erstarkung des deutsche 
Volkstums.' Deze op 5 april 1930 te Weimar uitgevaardigde wet nr. 53 'Wider die 
Negerkultur für deutsches Volkstum' was de eerste in zijn soort.7? Een halfjaar 
voordat de nazi's aan de macht kwamen, werd onder het bewind van rijkskanselier 
Franz von Papen en met steun van de NSDAP, die toen inmiddels met 230 zetels 
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tot de grootste partij in het parlement was uitgegroeid, een voor heel Duitsland 
geldend arbeidsverbod voor zwarte muzikanten afgekondigd. Louis Armstrong, 
die op dat moment in Londen optrad, moest daarop afzien van het reeds geplande 
concert in Berlijn.80 
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De Duitse muziekpolitiek 1933-1939 

De eerste maanden na Hitlers beëdiging tot rijkskanselier op 30 januari 1933 
stonden in het teken van de 'legale revolutie'. 'Notstandsgesetze' en het uitroepen 
van de uitzonderingstoestand na de Rijksdagbrand, vormden de juridische legiti
matie voor de uitschakeling van het parlement, waardoor de macht van de NSDAP 

geconsolideerd en verder uitgebouwd kon worden. In tegenstelling tot het elimi
neren van de politieke oppositie, bleef de culturele 'Gleichschaltung' en daarmee 
ook de bestrijding van 'artfremde Jazzmusik' in deze beginperiode nog beperkt 
tot een regionale aangelegenheid. Zo werden - voorafgaand aan de oprichting in 
maart en september 1933 van respectievelijk het Reichsministerium für Volksauf
klärung und Propaganda (Pro-Mi) en de Reichskulturkammer (RKK) - live-jazz-
uitvoeringen verboden door NSDAP-functionarissen in Frankfurt, Regensburg, 
Passau en Bamberg.1 In Berlijn moesten meerdere dansgelegenheden, homobars 
en negerclubs hun deuren sluiten wegens vermeende bezwaren 'in sittlicher 
Beziehung'.2 De jazzklas van het Hochschen Konservatorium in Frankfurt werd 
in februari 1933 opgeheven en het radioblad van de Berlijnse 'Reichssender' 
Funkstunde kondigde op 8 maart 1933 de verbanning aan van 'alle fragwürdige, 
vom gesunden Volksempfinden als "Negermusik" bezeichnete Tanzmusik, in der 
ein aufreizender Rhythmus vorherrscht und die Melodik vergewaltigt wird'.3 

Organisatie 

De KfdK propageerde aanvankelijk nog de 'revolution der Straße', waarbij men 
in woord en daad de SA ondersteunde bij het verstoren van 'undeutsche' concerten, 
het weghonen en mishandelen van niet-arische kunstenaars en het bekladden en 
vernielen van winkelruiten van joodse muziekhandelaars.4 Maar na de liquidatie 
van alle concurrerende politieke partijen en vakbonden en de formele afkondiging 
van de éénpartijstaat in de zomer van 1933, waren alle vitale overheidsposities 
ingenomen door leden van de NSDAP en kreeg de bruine revolutie een geïn
stitutionaliseerd karakter. De 'Kampfzeit' was voorbij en wilde zuiveringsacties 
van autonome organisaties als de KfdK en de SA spoorden niet langer met de 
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totalitaire ambities van de nieuwe machthebbers. Om de nationaal-socialistische 
beweging te verbreden en ook de Duitse ambtenarij en de gevestigde traditionele 
en conservatieve muziekwereld aan zich te binden, was het noodzakelijk radicale 
elementen aan een strikte partijdiscipline te onderwerpen en de arisering van het 
culturele leven in bureaucratische banen te leiden.5 

Daartoe moest de terreur tegen joden en politieke tegenstanders getransformeerd 
worden tot een legale, ordelijk af te wikkelen procedure. Al op 7 april had de 
Rijksdag de wet op de 'Wiederherstellung des Berufsbeamtentums' afgekondigd. 
Paragraaf drie voorzag in een beroepsverbod voor joodse ambtenaren: 'Beamten, 
die nicht arischer Abstammung sind, sind in den Ruhestand zu versetzen.'6 De 
wet was bovendien ook van toepassing op niet-joodse 'politisch unzuverlässige' 
personen, hetgeen de mogelijkheid bood om tegenstanders van het regime op elk 
gewenst moment uit overheidsfuncties te ontslaan. Ter controle diende een 'arische 
Nachweis' dan wel een verklaring van geen-bezwaar, afgegeven door de bevoegde 
'Ortsgruppenleiter der NSDAP' of een van de vele partijbureaus. Veel joodse musici, 
dirigenten, muziekpedagogen, koorrepetitors, inspeciënten en solisten, werkzaam 
bij gesubsidieerde orkesten, operagezelschappen en muziekopleidingen, waren het 
slachtoffer van deze 'zuivering'.7 Nadat op initiatief van Rosenberg het 'Reichskar
tell der deutschen Musikerschaft' was opgericht, dreigden evenwel ook musici die 
niet in overheidsdienst werkten, geconfronteerd te worden met uitsluitingen en 
een legitimatieplicht. 

Al sinds 1932 pleitte de icfdic voor een nationale, corporatieve muziekorganisatie 
om hun 'völkische' idealen te verwezenlijken en de economische stabiliteit in de 
muziekbranche te bevorderen. Met name de Berlijnse muziekafdeling van de Kfdic 
beschouwde zichzelf na de machtsovername in januari 1933 steeds meer als de 
hoofdvestiging van een centraal geleid ambachtsgilde, van waaruit de zuivering 
en reorganisatie van de gehele Duitse muziekcultuur zou moeten plaatsvinden. 
Uiteindelijk werd op 10 mei 1933 het Reichskartell, de eerste nationale vakorga
nisatie voor musici onder voorzitterschap van de dirigent van het 'icfdic-sympho-
nieorkest', violist Gustav Havemann, feestelijk ingehuldigd. Dat gebeurde met 
steun van de toenmalige KfdK-leider Hans Hinkel, die op dat moment tevens 
fungeerde als Staatskommissar im Preußischen Ministerium für Wissenschaft, 
Kunst und Volksbildung, alwaar hij verantwoordelijk was voor alle cultuurpolitieke 
aangelegenheden en derhalve door zijn collega's werd aangesproken als 'Reichskul
turwalter'.8 

Tijdens de eerste officiële conferentie van het Reichskartell op 4 juli 1933 werd 
de invoering aangekondigd van bruine lidmaatschapskaarten, voorzien van een 
foto en een één jaar durend geldigheidsstempel. Deze kaarten waren bedoeld om 
de beroepsstand te zuiveren conform de arische paragraaf van het 'Gesetz zur 
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums' en incompetente of politiek onbe
trouwbare personen te weren: 'Die Lizenzkarte ist von größter Wichtigkeit', schreef 
president Havemann aan Goebbels, 'Mit dieser Maßnahme treffen wir alle Ele
menten, Ausländer und Schwarzarbeiter.'9 
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In de daaropvolgende maanden werd alles in het werk gesteld om ook aanver
wante beroepsorganisaties onder te brengen in het Reichskartell, dat moest uit
groeien tot een alle muziekbranches omvattende Duitse muziekkamer. In de herfst 
van 1933 waren er al zes aangesloten, waaronder het tienduizend leden tellende 
Reichsverband deutscher Tonkünstler und Musiklehrer, waarvan Havemann in
middels zelf voorzitter geworden was. De incorporatie van de grootste vakorga
nisatie, het Deutscher Musikerverband, dat met 20.000 leden de 'Fachschaft 
Musik' vormde van het Deutsche Arbeitsfront (DAF), mislukte evenwel. De 
genazificeerde eenheidsvakcentrale, die na de liquidatie van alle vrije vakbonden 
op 10 mei 1933 door de NSDAP was opgericht, weigerde haar 'Fachschaft Musik' 
af te splitsen en bleef daardoor een concurrent voor het Reichskartell. Ook hier 
werden joden geweerd en maakte men gebruik van lidmaatschapskaarten.10 

Dat Havemann zijn ambities met het Reichskartell uiteindelijk niet kon door
zetten, was - afgezien van het feit dat hij er niet in slaagde om alle bestaande 
vakverenigingen onder te brengen in één organisatie - vooral te wijten aan de 
onderlinge machtsstrijd tussen Rosenberg en Goebbels. Rosenbergs aanspraak op 
het leiderschap in zake alle culturele aangelegenheden botste met de aspiraties van 
de nieuwe Reichspropagandaminister. Rosenberg, inmiddels bevorderd tot 'Beauf
tragter des Führers für die gesamte geistige und weltanschauliche Erziehung der 
NSDAP', wierp zich op als de leider van een toekomstige 'Kulturgemeinscnaft', 
waarin kunst zou fungeren als zuivere expressie van völkische idealen, terwijl 
Goebbels kunst op de eerste plaats in dienst stelde van de propaganda. Het idee 
om het Reichskartell te verheffen tot de organisatorische spil van het Duitse 
muziekleven doorkruiste de reeds vergevorderde plannen voor een allesomvattende 
reconstructie van het culturele leven, waaraan op het Pro-Mi al sinds maart 1933 
onder Goebbels leiding was gewerkt.11 

Paul Joseph Goebbels werd in 1897 geboren in Rheydt, een stadje in de buurt van 
Mönchen-Gladbach. Nadat hij in 1914, wegens een horrelvoet en andere licha
melijke gebreken, als oorlogsvrijwilliger was afgewezen, voltooide hij zijn gymna
siumopleiding en ging in 1917, grotendeels op kosten van de katholieke kerk, 
filosofie studeren. In 1922 promoveerde Goebbels in Heidelberg tot doctor in de 
wijsbegeerte en in hetzelfde jaar meldde hij zich aan als lid van de toen nog kleine 
NSDAP. Na een aantal vruchteloze pogingen om in de journalistiek aan het werk 
te komen, wist hij via partij relaties uiteindelijk een baan bij de rechts-nationalis-
tische krant Völkischer Freiheit te bemachtigen, waar hij zich ontpopte als een 
talentvol propagandist. In 1924 werd Goebbels gekozen tot 'NSDAP-Gauleiter' van 
de pas opgerichte 'Gau Rheinlandt-Nord' en nadat de Franse militaire autoriteiten 
hem een jaar later uit het door hen bezette gebied hadden verbannen, benoemde 
Hitler hem tot 'Gauleiter' van Berlijn, alwaar hij zijn demagogische vaardigheden 
aanwendde in de strijd tegen joden en communisten. Hij onderscheidde zich met 
technisch goed georganiseerde massademonstraties en radicaal antisemitische toe-
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spraken, hetgeen in 1929 resulteerde in zijn benoeming tot 'Reichspropagandaleiter 
der NSDAP'.12 

Met de oprichting van het Pro-Mi op 13 maart 1933 kreeg Goebbels tevens de 
leiding over alle door de staat te voeren propaganda-activiteiten. Op 14 maart 
werd hij door president Hindenburg beëdigd tot 'Reichsminister für Volksauf
klärung und Propaganda'. Volgens de wettelijke taakomschrijving was het nieuwe 
ministerie, dat in tegenstelling tot de andere ministeries van aanvang af qua opzet 
en personele samenstelling geheel op nationaal-socialistische leest was geschoeid, 
verantwoordelijk voor de: 'Aufklärung und Propaganda unter der Bevölkerung 
über die Politik der Reichsregierung und den nationalen Wiederaufbau des 
deutschen Vaterlandes.' Nadere vaststelling van opgaven en bevoegdheden was 
voorbehouden aan de Rijkskanselier, die daartoe beleidsterreinen van andere 
ministeries kon overhevelen naar het Pro-Mi, ook 'wenn hierdurch der Geschäfts
bereich der betroffenen Ministerien in den Grundzügen berürt wird'.1^ 

De daarop volgende weken besteedde Goebbels aan de inrichting van zijn 
departement. Daar Hitler hem volkomen de vrije hand liet, begon hij onmiddellijk 
na zijn beëdiging de voor de propaganda- en voorlichtingsarbeid noodzakelijke 
competenties van de andere ministeries naar zich toe te trekken. Al op 8 april was 
de onderverdeling van het nieuwe departement in zeven hoofdafdelingen voltooid: 
1. Haushalt und Verwaltung, 2. Propaganda, 3. Rundfunk, 4. Presse, 5. Film, 6. 
Theater, 7. Volksbildung.'4 Alle tot op dat moment aangestelde afdelingsleiders 
en referendarissen konden evenwel pas met hun werk beginnen op 30 juni, toen 
de door Goebbels en zijn collega ministers gevoerde transferonderhandelingen 
formeel werden afgesloten met de door Hitler uitgevaardigde 'Verordnung über 
die Aufgaben des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda'. 
Volgens deze verordening, waarin de nadere taakomschrijving van het Pro-Mi 
wettelijk was vastgelegd, vielen pers, 'Allgemeine innerpolitische Aufklärung', 
radio, kunst, muziek, theateraangelegenheden en de 'Bekämpfung von Schund 
und Schmutz', die tot dan toe behoorden tot het werkterrein van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken, voortaan onder het Pro-Mi. Uit de portefeuille van 
buitenlandse zaken nam Goebbels de Pers- en Voorlichtingsafdeling over en van 
het Reichspostministerium werden o.a. de competenties in zake radio- en zend
installaties overgeheveld.15 

In juli werden 13 'Landesstellen' en 18 'Nebenstellen' van het Pro-Mi ingericht 
op verschillende plaatsen in het land. Deze regionale kantoren, later omgedoopt 
tot 'Reichspropagandaämter', hadden tot taak de ministeriële richtlijnen in hun 
gebied te effectueren en de hoofdvestiging in Berlijn op de hoogte te houden van 
de stemming onder de bevolking. Dat laatste gebeurde o.a. middels regelmatig 
verschijnende 'Stimmungsberichte', welke samen met de door de SD samengestelde 
'Meldungen aus dem Reich' en de rapporten van de 'Sicherheitsdienst der ss', de 
mogelijkheid boden om met de centraal gestuurde propaganda nauwkeurig en 
effectief op de plaatselijke omstandigheden in te spelen. In 1938 was het aantal 
'Reichspropagandaämter' al opgelopen tot 42 en werkten er in totaal meer dan 
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1400 ambtenaren.16 Elk kantoor werd geleid door een 'Landesstellenleiter', die 
tevens aan het hoofd stond van de 'Gaupropagandastelle' van de partij. Op deze 
manier konden conflicten en competentiestrijd tussen overheidsinstellingen en 
partij organisaties in de kiem gesmoord worden en ontstond er een machtsstructuur 
waarbij alle beslissingen, ook de meest gedetailleerde, door één man werden 
genomen. Bovendien wist Goebbels in zijn dubbelfunctie als rijkspropaganda-
minister en partij propagandaleider uiteindelijk ook de controverse rond de toe
komstige organisatiestructuur van het culturele leven in zijn voordeel te beslechten. 

Om een uniforme propagandistische koers zeker te stellen en een professionele 
coördinatie tussen de verschillende vakdisciplines te bewerkstelligen, was ook op 
het gebied van kunst en cultuur een centralistische machtsstructuur onontbeerlijk. 
Daartoe werd op 22 september 1933 het 'Reichskulturkammergesetz' (RKKG) 

afgekondigd. Deze wet bepaalde dat alleen de minister van Volksaufklärung und 
Propaganda de bevoegdheid had om alle 'Angehörigen der Tätigkeitszweige, die 
seinen Aufgabenkreis betreffen, in Körperschaften des öffentlichen Rechts zusam
menzufassen' en voorzag te dien einde in de oprichting van één centrale organisatie: 
de 'Reichskulturkammer' (RKK), waarvan Goebbels zelf president was.17 Volgens 
paragraaf 4 van de 'Erste Verordnung zur Durchführung des Reichskulturkam-
mergesetzes' van 1 november 1933 waren alle 'Kulturschaffenden' verplicht zich 
aan te melden bij één van de zes 'kamers', waarin de RKK was opgedeeld. Deze 
kamers correspondeerden met de verschillende beroepsgroepen: Reichsschrift
tumskammer, Reichstheaterkammer, Reichsfilmkammer, Reichskammer der bil
dende Künste, Reichspressekammer en Reichsmusikkammer.18 De exacte juridi
sche formulering liet aan geen enkele journalist of kunstenaar de mogelijkheid 
afzijdig te blijven: 

Wer bei der Erzeugung, der Wiedergabe, der geistigen oder technischen 
Verarbeitung, der Verbreitung, der Erhaltung, dem Absatz oder der Ver
mittlung des Absatzes von Kulturgut mitwirkt, muß Mitglied der Einzelkam
mer sein, die fur seine Tätigkeit zuständig ist.19 

De presidenten van de afzonderlijke kamers namen beslissingen over het lidmaat
schap van individuele personen en daarmee over de vraag wie zijn beroep wel of 
niet legaal kon blijven uitoefenen. De kamers waren evenwel ondergeschikt aan 
de corresponderende vakafdelingen op het Pro-Mi en bovendien plaatste Goebbels 
in november 1934 de verschillende regionale RKK-afdelingen onder toezicht van 
de partij: 

Im Zuge der Vereinheitlichung von Partei und Staat muß es erreicht werden, 
daß im allgemeinen die gleichen Aufgaben in der Partei und im Staate auch 
von den gleichen Personen verwaltet werden. Deshalb ordne ich an, daß die 
Landesstellenleiter und Gaupropagandaleiter von jetzt ab auch die Aufsicht 
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über die Arbeit der Reichskulturkammern in Ihrem Gebiet als Landeskultur
walter ausüben.20 

De Kultuurkamer was het belangrijkste instrument tot 'Gleichschaltung' van het 
culturele leven en als zodanig een politieke organisatie. De afzonderlijke kamers 
hadden evenwel naast hun politieke functie ook de pretentie om het artistieke 
niveau binnen hun beroepsgroep op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. 
Om dit te onderstrepen en om het prestige van de Kultuurkamer in de ogen van 
zowel kunstenaars als politici te verhogen, werden prominente representanten van 
de verschillende kunstuitingen aangezocht om de leiding van de diverse kamers 
en vakgroepen op zich te nemen. Zo werd de componist Richard Strauss de eerste 
president van de RMK en fungeerde dirigent Wilhelm Furtwängler als zijn plaats
vervanger.21 

De 'Durchführungsverordnung' van het RKKG van i november 1933 bepaalde 
dat het reeds bestaande Reichskartell der Deutschen Musikerschaft e.V. voortaan 
werd aangeduid als 'Reichsmusikkammer' (RMK).22 Daarmee was de continuering 
van de reeds in gang gezette organisatorische herstructurering zeker gesteld. Onder 
leiding van Strauss en Furtwängler en bijgestaan door een 'Präsidialrat', waarin 
onder anderen Gustav Havemann en andere voormalige bestuursleden van het 
Reichskartell zitting hadden, werd een restrictief toelatingsbeleid met aanmel
dingsformulieren en lidmaatschapskaarten geformaliseerd, waarmee de RMK de 
strijd van het Reichskartell tegen 'politisch Unzuverlässige' en niet-arische vakge
noten voortzette.2^ De voormalige KfdK-leider Hans Hinkel nam daarbij een 
sleutelpositie in. Hij zou door Goebbels worden benoemd tot hoofd van de afdeling 
Kulturpersonalien op het Pro-Mi, verantwoordelijk voor de opsporing en vervol
ging van joodse kunstenaars en bekleedde tegelijkertijd de post van Generalsekretär 
der Reichskulturkammer.24 

Goebbels' tegenstrever Alfred Rosenberg, die als Reichsleiter der NSDAP en 
Beauftragter des Führers alleen aan Hitler verantwoording schuldig was, richtte 
in juni 1934 een eigen organisatie op, de 'Nationalsozialistische Kulturgemeinde' 
(NSKG), met als doel: 'der Wiederherstellung einer engen Verbindung zwischen 
Kultur und Volk'. De NSKG was een samenvoeging van de KfdK met de 'deutsche 
Bühne', de enige door de NSDAP toegelaten organisatie van theaterbezoekers. Na 
een aantal tevergeefse pogingen om als concurrent en tegenhanger van de RKK 
leden te werven en bestaande RKK-Ortsgruppen te incorporeren, functioneerde 
de NSKG voornamelijk als pressiegroep, die met manifestaties en hetze-artikelen 
in onder andere die Musik, de arisering van het Duitse muziekleven trachtte te 
bespoedigen.25 

Als gevolg van Rosenbergs activiteiten werden diverse muziekuitvoeringen 
verboden of programmatisch 'aangepast' en moesten tientallen gerenommeerde 
musici, ondanks protesten van Goebbels, hun functies geheel of gedeeltelijk 
neerleggen. Onder hen waren ook Strauss en Furtwängler. Nadat de Gestapo 
enkele brieven van Strauss aan zijn joodse librettist Stefan Zweig had onderschept, 
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werd hij op aandrang van Rosenberg in oktober 1935 wegens vermeende joodse 
sympathieën als president van de RKK vervangen door de meer politiek georiën
teerde componist en dirigent Peter Raabe.26 Furtwängler legde zijn functie op 4 
december 1934 neer uit protest tegen het eveneens door Rosenberg bewerkstelligde 
verbod van Hindemiths' nieuwe opera 'Mathis der Mahler'.27 

Bij de RMK probeerde men, naast het in ordelijke banen leiden van de 'zuivering', 
ook greep te krijgen op de sociaal-economische problemen in de muzieksector. 
Ter bestrijding van de werkloosheid (in 1933 waren er van de in totaal 94.000 in 
Duitsland woonachtige musici meer dan 23.000 werkloos) werden een aantal 
beroepsbeschermende maatregelen afgekondigd. Men stelde minimumgages vast 
en verordonneerde tegelijkertijd dat professionele musici voor alle publieke voor
stellingen betaald moesten worden. Verder konden beroepsmuzikanten rekenen 
op bescherming tegen de concurrentie van amateurs en dilettanten, die uitgesloten 
waren van het RMK-lidmaatschap en alleen dan voor geld mochten optreden, als 
daarvoor een 'Sondergenehmigung' was afgegeven door zowel het lokale 'Arbeits
amt' als de plaatselijke en provinciale RMK-autoriteiten.28 Muzikanten wier be
roepscapaciteiten in twijfel werden getrokken, moesten genoegen nemen met een 
voorlopig lidmaatschapsbewijs. Proefspel ten overstaan van een uit professionele 
musici bestaande commissie en een theorie-examen bepaalden vervolgens of hun 
naam definitiefin het ledenbestand van de RMK werd opgenomen.29 

Alle aankondigingen, decreten, verordeningen en dienstaanwijzingen aangaande 
de personele, organisatorische, politieke en ideologische aspecten van het muzikale 
leven werden gepubliceerd in de Amtliche Mitteilungen der Reichsmusikkammer. 
Dit nieuwsbulletin verscheen gemiddeld twee à drie maal per maand in een oplage 
van 3000 exemplaren. Om behalve de direct betrokken ambtenaren en politici, 
ook een groter publiek te bereiken, bepaalde Goebbels in juni 1934 dat de Völkische 
Beobachter moest gaan functioneren als het officiële orgaan van de RKK, waarin 
de nieuwsbulletins van de verschillende kamers na hun afzonderlijke verschijning 
nogmaals werden afgedrukt. Bovendien waren ook alle muziektijdschriften ver
plicht om officiële mededelingen te publiceren en werden alle RM K-publicaties 
overgenomen en nader toegelicht in het Zeitschrift für Musik, dat fungeerde als 
spreekbuis van de RMK.3° 

De RMK was opgedeeld in zeven vakgroepen: A. Reichsfachschaft Komponisten, 
B. Reichsmusikerschaft, C. Reichsfachschaft Konzertwesen, D. Reichsfachschaft 
Chorwesen und Volksmusik, E. Reichsfachschaft Musikalienverleger, F. Reichs
fachschaft Musikalienhändler en G. Arbeitsgemeinschaften. Na de oprichting van 
de RMK werden alle bestaande beroepsverenigingen opgeheven of waar mogelijk 
geïncorporeerd in een van de zeven onderafdelingen. Zo bracht men de 'Be
rufsstand der deutschen Komponisten' onder in de Reichsfachschaft Komponisten 
en maakte de voormalige Deutscher Sängerbund als 'Fachgruppe I Männerchöre' 
deel uit van de Reichsfachschaft Chorwesen und Volksmusik.31 De meeste jazz
musici werden ingedeeld bij de 'Fachschaft Ensemblemusiker, freistehende In
strumentalisten und Sänger' van de door Gustav Havemann geleide Reichsmusi-
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kerschaft. Orkestleiders vielen onder de 'Fachschaft Konzertierende Solisten und 
Kapellmeister'.^2 

Analoog aan de opbouw en geledingen van de hoofdvestiging in Berlijn werden 
er binnen de regionale 'Reichspropagandaämter' van het Pro-Mi en conform de 
bestuurstechnische indeling van het Rijk in Gauen, 'Landesleitungen' van de RMK 
ingericht. Dat duurde enige tijd, omdat niet onmiddellijk voldoende capabele en 
tevens politiek betrouwbare musici beschikbaar waren. In 1935 waren er pas 14 
Landesleiter' aangesteld. Omvatte een gebied meerdere Gouwen, dan benoemde 

men vertrouwensmannen, die als plaatsvervangend 'Landesleiter' optraden. Ge
leidelijk werd het bestuurlijke netwerk steeds fijnmaziger. In 1942 was het aantal 
'Landesleitungen' van de RKK gestegen tot 41. Vanuit elke 'Landesleitung' reikte 
de bestuurlijke vertakking verder tot op districts- en stadsniveau met respectievelijk 
'Kreismusikerschaften' en 'Ortsmusikerschaften'.33 Om 'die äußeren Vorausset
zungen für eine Erneuerung der deutschen Musikkultur zu schaffen', werden 
bovendien in alle steden met meer dan 5000 inwoners 'städtische Musikbeauf
tragter' geïnstalleerd. Zij moesten erop toezien dat plaatselijke zeden en gewoontes 
bij de muziekbeoefening in acht werden genomen: 'da die volkstümliche Musik 
letzlich die Quelle der großen künstlerischen Ewigkeitswerte ist'.34 

Door de verbreding van de organisatorische structuur tot op regionaal en stedelijk 
niveau werd het steeds moeilijker om zich aan het lidmaatschap van de RMK te 
onttrekken en steeg het totaal aantal bij de Reichsmusikerschaft geregistreerde 
amusementsmusici gestaag tot 126.000 in 1939.35 De RMK-bureaus in de verschil
lende 'Gauen', 'Kreise' en 'Orten' functioneerden als uitvoerende organen van de 
hoofdvestiging in Berlijn. Instructies, decreten en verordeningen werden van 
bovenaf naar de regionale en plaatselijke afdelingen gestuurd, terwijl inlichtingen 
over lokale omstandigheden, illegale muziekuitvoeringen en de opsporing van 
'politiek onbetrouwbare' en joodse musici in omgekeerde richting werden geleid. 
Met de aldus uitgebouwde hiërarchie was Goebbels in staat het culturele leven 
tot in de kleinste details te controleren, 'bis ins letzte Dorf.36 

Arisering 

Ten overstaan van partijgenoten en journalisten rechtvaardigde Goebbels zijn 
politiek van culturele gelijkschakeling bij voorkeur in hooggestemde, ideologische 
bewoordingen: 

Nur geweihte Hände haben das Recht, am Altare der Kunst zu dienen. Was 
wir wollen, ist mehr als dramatisiertes Parteiprogramm. Uns schwebt als Ideal 
vor eine tiefe Vermählung des Geistes der heroischen Lebensauffassung mit 
den ewigen Gesetzen der Kunst. Die neue nationale Kunst Deutschlands wird 
in der Welt nur dann Achtung genießen und über die Grenzen unseres Landes 
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hinaus vom wachen Kunstwillen des jungen Deutschlands zeugen können, 
wenn sie fest und unlösbar im Mutterboden des eigenen Volkstums verwurzelt 
ist. Was deutsch und echt ist, das soll die Welt aufs Neue erfahren.37 

Goebbels hield zijn toespraak ter gelegenheid van de feestelijke inhuldigingsplech-
tigheid van de RKK in de grote zaal van de Berlijnse Philharmonie op 15 november 
1933. Veel gerenommeerde joodse musici waren op dat moment Duitsland reeds 
ontvlucht. 

Het op 7 april 1933 afgekondigde 'Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbe
amtentums' had vooral in de klassieke-muziekwereld geleid tot ontslagen.38 Maar 
al gedurende de eerste maanden van het nazi-regime en vooral na 1 april 1933 — 
toen de intimidatie van de joden een voorlopig hoogtepunt bereikte met de tegen 
joodse winkels en bedrijven gerichte 'Judenboykott' - besloten ook veel joodse 
musici uit de amusementssector hun activiteiten in Duitsland te staken. Zo vluchtte 
orkestleider Dajos Béla, alias Clive Williams, vanwege de toenemende bestaans-
onzekerheid (zijn platen mochten niet meer verkocht worden) en uit angst voor 
vervolging, in maart 1933 via Amsterdam en Parijs naar Buenos Aires, alwaar hij 
de leiding van het Argentijns radio-orkest op zich nam. Ook de bandleiders Marek 
Weber, Ben Berlin en Efim Schachmeister emigreerden, na een korte tussenstop 
in Nederland, naar Zuid-Amerika.39 

Tijdens hun verblijf in Nederland traden Weber en Béla met hun orkesten op 
in Rotterdam, Deventer, Hengelo, Leeuwarden en Groningen. De sterk in sa
menstelling gewijzigde bands werden voor deze gelegenheid aangevuld met ver
schillende Nederlandse musici.40 Ook de leden van de Weintraub Syncopaters, 
een overwegend uit joodse musici bestaande zevenmansformatie, die internationale 
bekendheid hadden verworven onder andere met de filmmuziek voor Sternbergs' 
Der blaue Engel, besloten na een optreden in Rotterdam in september 1933 niet 
meer naar Duitsland terug te keren. Onder de naam Hot-Dance-Vagabunden 
begonnen ze aan een wereldtournee, die hen via Europa, Rusland, China en Japan 
uiteindelijk in 1937 in Australië bracht.41 

Andere joodse muzikanten verbleven, niet zelden in de hoop op een mogelijk 
spoedige terugkeer, langere tijd in Nederland. Een van hen was de in Polen geboren 
en in Berlijn woonachtige violist en dansorkestleider Paul Godwin, die met een 
kwalitatief zeer goed ensemble tot eind 1933 radio-uitzendingen vanuit Hilversum 
verzorgde en daarna samen met pianist/arrangeur Ben (Benedict) Silbermann in 
diverse formaties met internationale bezettingen optrad.42 

De Berlijnse pianist/trombonist Heinz Lachmann verhuisde begin 1934 eveneens 
naar Amsterdam. Naast zijn werk als trombonist, arrangeur en componist van 
filmmuziek bij het Tuschinski theaterorkest van Max Tak, maakte hij plaatopna
men met de 'Ramblers' en de 'Internationals' van Jack de Vries. Tot de zomer 
van 1942 speelde hij bij het Joodsch Amusementsorkest onder leiding van Bernhard 
Drukker, waarna hij, om aan deportatie te ontkomen, moest onderduiken in 
Limburg.43 De gebroeders Charly en Gert Reininghaus, beter bekend onder de 
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naam van hun jazzformatie 'Charly Gertyn's Blue Boys', vluchtten ook naar 
Nederland, maar werden in tegenstelling tot Godwin en Lachmann uiteindelijk 
wel 'op transport gesteld' en overleefden de oorlog niet.44 

Pianist en orkestleider Martin Roman besloot naar Amsterdam te vertrekken, 
nadat hij bij het betreden van het Berlijnse Haus Vaterland door ss'ers was 
tegengehouden om vervolgens van de violist uit zijn eigen orkest, die lid was van 
de NSDAP, te horen dat deze de leiding van de band had overgenomen. Roman 
speelde lange tijd bij 'The Internationals' van Jack de Vries en in 1936 trouwde 
hij met Anny Xhofleer, die later zou uitgroeien tot een van de bekendste Neder
landse 'Lady-Crooners'. Ook tijdens de oorlog trad hij nog in het openbaar op, 
onder andere in 1940 in Hotel Poll te De Bilt met gitarist/altsaxofonist Lex van 
Spall. Gedurende de laatste bezettingsjaren hield hij zich schuil in Amsterdam, 
maar werd ontdekt en overgebracht naar achtereenvolgens Theresienstadt en 
Auschwitz. In Theresienstadt maakte hij deel uit van het kamporkest de 'Ghet-
to-Swingers', een internationale formatie, die onder zijn leiding in 1944 zou 
uitgroeien tot een volwaardige, swingende big-band naar Amerikaans voorbeeld.45 

Jazzpionier Eric Borchard tenslotte formeerde nadat hij naar Nederland was 
gevlucht vanaf maart 1933 verschillende jazzcombinaties, waarin naast medevluch-
telingen als Heinz Lachmann en de Berlijnse trompettist Rolf Goldstein, ook 
jonge Nederlandse musici speelden, onder wie de klarinettist Benny de Weille, 
die op dat moment in Amsterdam studeerde. Tijdens een bezoek aan Straatsburg 
in 1934 pleegde Borchard, die zwaar verslaafd was aan drugs, zelfmoord.46 

Twee jaar nadat de nationaal-socialisten aan de macht waren gekomen, hadden 
de meeste joodse jazzmusici Duitsland verlaten. Behalve de gerenommeerde 
artiesten wier joodse identiteit algemeen bekend was, en de vele musici, die na 
bedreigingen en fysieke mishandeling besloten te emigreren, waren er evenwel 
ook anderen die, gedwongen door financiële beperkingen of familiale verplich
tingen, probeerden hun bestaan als 'freistehend' musicus of als lid van een van de 
talloze amusementsorkesten zo lang mogelijk te continueren. 

De opsporing en vervolging van deze groep werd bemoeilijkt door het ontbreken 
van een centrale registratie van joodse kunstenaars. Met de oprichting van de RKK 
hoopte men in deze lacune te kunnen voorzien. Alle in Duitsland woonachtige 
musici (in totaal zo'n 94.000, waaronder een kleine 2000 'voljoden') waren ver
plicht zich op te geven bij de RMK.4 7 

Op het aanmeldingsformulier moesten gegevens over afstamming, geloof, be
roepsverleden, eventuele frontervaring in de Eerste Wereldoorlog en politieke 
gezindheid worden ingevuld. Bovenaan het formulier stond een verwijzing naar 
paragraaf 10 van de eerste 'Durchführungsverordnung' van het RKKG van 1 
november 1933, volgens welke het lidmaatschap alleen voorbehouden was aan hen 
'die für die Ausübung ihrer Tätigkeit erforderliche Zuverläßigkeit und Eignung' 
bezaten: 
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Nichtarier sind grundsäßlich nicht als geeigneter Träger und Verwalter deut
schen Kulturguts anzusehen und haben deshalb die erforderliche Zuverlässig
keit und Eignung im Sinne des § 10 der I. Durchfuhrungsverordnung zum 
Reichskulturkammergesetz besonders nachzuweisen.48 

Op grond van deze bepaling kon dus aan joodse musici, maar ook aan joodse 
muziekhandelaren en -uitgevers het RMK-lidmaatschap worden ontzegd. Zij ver
loren daarmee het recht hun beroep uit te oefenen. 

Vanwege het grote aantal fout of onvolledig ingevulde formulieren en de 
bureaucratische aanpak viel het resultaat echter tegen. Veel musici voelden er niets 
voor hun identiteit vrijwillig prijs te geven. Sommigen stuurden de formulieren 
niet in, anderen hadden op de vraag 'Sind Sie arischer Abstammung' eenvoudigweg 
'nee' geantwoord. Deze laatste, onverwacht grote groep werd in de gelegenheid 
gesteld zijn afstamming te bewijzen aan de hand van de geboorte- en doopaktes 
van alle familieleden tot en met die van de vier grootouders. 

Om de volledig in administratieve banen geleide zuiveringspolitiek een legaal 
karakter te geven, moest elke uitsluiting van een juridische grond worden voorzien 
en was op iedere beslissing een ingewikkelde beroepsprocedure van toepassing. 
Bezwaarschriften van 'voljoden' werden meestal direct afgewezen. Bij 'halfjoden' 
informeerde men eerst naar de mening van de betreffende lokale NSDAP-en 
Gestapo-afdelingen, vooraleer het tot een beslissing kwam, maar de kans om na 
een langdurige en slopende procedure voor een 'Sondergenehmigung' in aanmer
king te komen was klein. Musici met één joodse grootouder mochten over het 
algemeen wel hun werk voortzetten. Minutieus werd alle correspondentie afge
handeld. Daarbij was het noodzakelijk dat de wetten en regelingen van de diverse 
overheidsinstanties uit verschillende regio's op elkaar afgestemd werden, hetgeen 
veel tijd vergde. De eerste uitsluitingen van de RMK vonden dientengevolge pas 
plaats in 1935. Het betrof hier uitvoerende musici, die al lid waren van de 
'Reichsmusikerschaft'. Onder hen bevonden zich de drie joodse leden van de 
populaire vocale jazzgroep Comedian Harmonists, die in februari 1935 uit de RMK 
werden verwijderd. Vergelijkbare uitsluitingen van de 'Reichsfachschaft Kompo
nisten' volgden nog later, tussen 15 oktober 1938 en eind 1939.49 

Nadat in september 1935 de Neurenberger rassenwetten door de Rijksdag waren 
aangenomen, werd de jacht op niet-arische artiesten geïntensiveerd. De meeste 
muzikanten werden vervolgd op grond van hun joodse afstamming, maar ook 
negers, zigeuners en muzikanten van Poolse, Slavische, Hongaarse en Roemeense 
origine vielen in de categorie 'rassisch minderwertig' en mochten hun beroep niet 
langer uitoefenen.50 Speciale RM K-ambtenaren onder leiding van de inmiddels tot 
SS-Sturmbannführer gepromoveerde Hans Hinkel hielden zich bezig met de 
opsporing. Hinkel, aanvankelijk 'Staatskommisar im Preußischen Ministerium 
fur Wissenschaft, Kunst und Volksbildung', was in juli 1935 door Goebbels 
benoemd tot 'Sonderbeauftragter für die Überwachung und Beaufsichtigung der 
Betätigung aller im deutschen Reichsgebiet lebenden nichtarischen Staatsange-
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hörigen auf künstlerischem und geistigem Gebiet.' Als zodanig had hij de leiding 
gekregen over de afdeling Kulturpersonalien op het Pro-Mi, waar men alle 
'kulturschaffenden' registreerde en op afstamming en politieke betrouwbaarheid 
beoordeelde.51 

Na zijn benoeming werden de controles in de cafés en danszalen van de grote 
steden drastisch opgevoerd. De aanwezigheid van veel buitenlanders in Berlijn ter 
gelegenheid van de Olympische Spelen in 1936 maakte aan deze opsporingsacti
viteiten een tijdelijk einde. Uit propagandistische overwegingen werden antise
mitische activiteiten beperkt, maar in de loop van 1937 zette men de zuiveringen 
door. Wanneer musici niet in het bebezit waren van een bruine RMK-lidmaat-
schapskaart, volgde er een strafrechtelijke procedure wegens overtreding van het 
RKKG. Sommigen, wier arische afstamming in twijfel werd getrokken, moesten 
zich onderwerpen aan een toelatingsexamen, waarna in de meeste gevallen een 
beroepsverbod werd uitgevaardigd wegens onvoldoende geschiktheid. Anderen, 
waaronder de gevierde big-bandleider James Kok, zagen zich, nadat zij als jood 
of-zoals in het geval van Kok-als halfjood waren 'ontmaskerd', onmiddellijk 
geconfronteerd met uitsluiting.52 

Joodse musici, die niet naar het buitenland wilden vluchten of werden afgeschrikt 
door de hoge 'Emigrationssteuer', konden wanneer zij hun muzikale activiteiten 
in Duitsland wensten voort te zetten, alleen nog terecht bij de orkesten van de 
'Kulturbund deutscher Juden' (icdj). De icdj was een uitsluitend voor joodse 
kunstenaars en artiesten toegankelijke organisatie, die in juni 1933 was opgericht. 
Het initiatief daartoe kwam van de joodse gemeenschap zelf en diende in eerste 
instantie om ervoor te zorgen dat joodse kunstenaars hun vak konden blijven 
uitoefenen, maar zeker ook ter weerlegging van het 'Kulturparasitismus' waarvan 
zij voortdurend door de nazi's werden beschuldigd. In Berlijn hadden enkele leden 
van het symfonie- en opera-orkest van de icdj ook een amusementsorkest samen
gesteld: 'Das Tanzorchester des Jüdischen Kulturbundes'. Deze formatie speelde 
uitsluitend Engels en Amerikaans repertoire, maar tijdens optredens - die, zoals 
alle door de icdj georganiseerde voorstellingen, alleen toegankelijk waren voor 
joods publiek - werd er niet gedanst. Met toestemming en onder auspiciën van 
Hinkel, die als 'Kulturreferent' op het Pruisische ministerie van Onderwijs en 
Cultuur en later als 'Sonderbeauftragter' van Goebbels, de culturele gettoïsering 
van begin tot eind zorgvuldig begeleidde, steeg het ledenaantal van de icdj tot 
180.000 in 1937.53 

Het vaststellen van iemands joodse identiteit vormde overigens een groot 
probleem. Uiterlijk waren joden en niet-joden niet of nauwelijks van elkaar te 
onderscheiden. Joodse namen gaven eveneens onvoldoende houvast, omdat ook 
niet-joden vaak joodse of joodsklinkende namen hadden. Bovendien traden vooral 
in de amusementssector veel musici op onder een artiestennaam. De RMK-con-
troleurs maakten bij hun speurwerk gebruik van lijsten met niet-arische musici, 
die door de diverse 'Landesmusikerschaften' waren opgesteld. Deze zwarte lijsten 
bevatten evenwel vaak onjuiste of onvolledige gegevens, omdat ze grotendeels 
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waren samengesteld op basis van vage geruchten en verdachtmakingen.54 Ook het 
veelgebruikte Handbuch der Judenfrage, een in 1935 uitgegeven naslagwerk dat in 
een oplage van 200.000 exemplaren was verspreid, leverde lang niet altijd be
trouwbaar bewijsmateriaal op. Zo vermeldde het hoofdstuk 'Das Judentum in der 
Musik' naast 'Rassejuden' ook 'jüdisch versipten', wat door het gebruik van 
verouderde gegevens diverse incorrecties opleverde. Door de vele fouten zagen 
meerdere personen en bedrijven zich genoodzaakt hun beschadigde reputatie via 
een gerechtelijke procedure te herstellen. In de negenendertigste editie verdedigde 
auteur Hans Koeltzsch zich tegen de kritiek: 'Wägt man die genannten positiven 
Werte ab mit den negativen "Verdiensten", mit den tausendfältigen verderblichen, 
zersetzenden Auswikungen jüdische Kunstpolitik, so bleibt wohl kein Zweifel, 
wohin die Waage sinkt.'55 

Behalve enkele componisten, die in hun werk gebruik maakten van elementen 
uit de jazz en lichte muziek-zoals Kurt Weill, Rudolf Nelson, Willy Rosen en 
de met een joodse vrouw getrouwde ariër Ernst Krenek, wiens 'rasseschändliche 
Oper' Johhny spiek auf een aparte vermelding kreeg — had Koeltzsch in zijn 
overzicht geen uitgesproken vertegenwoordigers van de jazz- en amusementsmu-
ziek opgenomen.56 Die leemte werd gevuld door Hans Brückner, veteraan uit de 
Eerste Wereldoorlog en sinds 1928 lid van de NSDAP. Hij was degene die de joodse 
identiteit van James Kok aan het licht had gebracht en als redacteur en eigenaar 
van het tweewekelijkse nationaalsocialistische muziekblad Das deutsche Podium, 
ook alle andere 'Musik Juden' trachtte te 'ontmaskeren'.57 Samen met de zich 
'antisemitische Fachschriftstellerin' noemende Christa Maria Rock publiceerde 
hij in 1935 een lexicon onder de titel Judentum und Musik: Mit den ABC jüdischer 
und nichtarischer Musikbeflissener, waarin de namen, geboortedata en familiege-
gevens van duizenden niet-arische musici en componisten uit verschillende landen 
stonden afgedrukt.58 

Naast James Kok waren onder anderen Dajos Béla, de Weintraub Syncopaters, 
Benny Goodman, Irving Berlin en de joods-Poolse violist Paul Weinapel opge
nomen. De fameuse Amerikaanse klarinettist en bandleider Arti Shaw ontbrak 
echter, omdat hij, zo verluidde het, abusievelijk was aangezien voor de zoon van 
de Ierse literator George Bernhard Shaw.59 Vanwege de vele fouten werd het werk 
vroegtijdig door de uitgever uit de verkoop gehaald, maar ook de geheel herziene 
tweede editie van 1936 bevatte nog veel incorrecte gegevens. Kenmerkend voor 
het gehalte was de met ressentiment beladen afwijzing van joodse muziek: 

Man empfindet diese Musik als leer, hohl, meist 'nachempfunden', dabei 
brutal, sentimental, gern schmalzig und stets auf den äußeren Effekt zu
geschnitten. Hört man tiefer hin, werden einem urplötzlich die jüdisch-ghet
tomäßigen Rhythmen: das Zappelige, das mit allen Extremitäten sprechen, 
das ja in der Musik sich nie verbergen läßt, auffallen und man wird schließlich 
die ganz anders geartete melodische Linie, welche wir 'negroide Linie in der 
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Musik' bezeichnen wollen, und die in bestimmten Intervallenschritten sich 
zu erkennen gibt, feststellen können.60 

In 1938 verscheen van Judentum und Musik nog een derde en later zelfs nog een 
vierde vermeerderde druk, samengesteld door Hans Brückner en ook geheel door 
hem zelf bekostigd, maar de NSDAP-leiding onder aanvoering van Alfred Rosenberg 
had toen inmiddels al besloten tot de uitgave van een eigen, meer betrouwbare 
encyclopedie. 

Als 'Beauftragter des Führers für die Überwachung der gesamte geistige und 
weltanschauliche Erziehung der NSDAP' beschikte Rosenberg over een uitgebreide 
staf medewerkers, die zich op de 'Hauptstelle Musik der NSDAP-Reichsleitung' 
ook bezig hielden met de minutieuze registratie en beschrijving van alle in het 
muziekbedrijf werkzame joden en de door hen geproduceerde werken.61 De 
'Hauptstelle Musik' van het 'Amt Rosenberg' stond onder leiding van de musi
coloog Herben Gerigk, die muziekrecensent was van de Völkische Beobachter en 
tevens hoofdredacteur van het Zeitschrift für Musik. In nauwe samenwerking met 
de Wagner-adept, muziekhistoricus en RM K-referendaris Theo Stengel werkte hij 
in opdracht van de partij aan een nieuw, wetenschappelijk gefundeerd naslagwerk. 
De beide samenstellers werden daarbij geassisteerd door een redactie van vak
specialisten en konden bovendien rekenen op de hulp van zowel de RMK als de 
'Reichsstelle für Sippenforschung' in verband met de benodigde etnologische en 
eugenetische expertise.2 

De opdracht tot het schrijven van een officieel standaardwerk op basis van 
'parteiamtlich geprüfter Unterlagen' kwam op het moment dat de openlijke 
campagne van de NSDAP tegen de joden, na een tijdelijke onderbreking vanwege 
de Olympische Spelen, weer in volle omvang werd voortgezet. Hitlers toespraak 
op een partijbijeenkomst in september 1937, waarin hij publiekelijk van leer trok 
tegen de joden en hun vermeende betrokkenheid in de Spaanse Burgeroorlog aan 
republikeinse zijde, zette de toon voor een nieuwe golf van anti-joodse acties, 
culminerend in de georganiseerde pogroms tijdens de 'Kristallnacht' van 9 op 10 
november 1938.63 

Sinds 17 december 1937 was het verboden om muziek van joodse componisten 
op te nemen of joden te laten musiceren bij plaatopnamen. Het betreffende decreet 
bepaalde dat het verbod met onmiddellijke ingang van kracht was voorzover het 
nieuwe opnamen betrof. De verwijdering van reeds bestaande joodse grammo
foonplaten moest op 31 maart 1938 voltooid zijn.64 Twee dagen na de 'Kris
tallnacht', op 12 november 1938, verordonneerde Goebbels dat joden niet langer 
mochten worden toegelaten in theaters, bioscopen, concertzalen, variétés, cabarets, 
circusvoorstellingen, dansuitvoeringen en tentoonstellingen: 

Nachdem der nationalsozialistische Staat es den Juden bereits seit über 5 Jahren 
ermöglicht hat, innerhalb besonderer jüdischer Organisationen ein eigenes 
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Kulturleben zu schaffen und zu pflegen, ist es nicht mehr angängig, sie an 
Darbietungen der deutschen Kultur teilnehmen zu lassen.65 

In de Amtliche Mitteilungen der RMK versehenen vervolgens de door Goebbels op 
3 januari 1939 nog eens exact geformuleerde richtlijnen aan de hand waarvan de 
zuiveringen dienden te worden voortgezet: 'wer mit einer Jüdin verheiratet ist, 
wird grundsätzlich wie ein Halbjude behandelt; wer mit einer Halbjüdin verheiratet 
ist, grundsätzlich wie ein Vierteljude.'66 Om de mogelijkheid tot fraude tot een 
minimum te beperken, bepaalde Goebbels als president van de RKK op 27 juni 
1939 dat de afstamming van alle RMK-leden geverifieerd moest worden. ledere 
musicus was verplicht, 'die zum Abstammungsnachweis erforderlichen Urkunden 
umgehend, d.h. vor Erhald einer besonderen persönlichen Auffordering zu be
schaffen'.7 De systematische controle van het ledenbestand stagneerde evenwel, 
toen met het uitbreken van de oorlog een groot deel van het met deze kwestie 
belaste RMK-personeel werd opgeroepen om te dienen in de Wehrmacht. Daarvan 
profiteerden niet alleen het handjevol joodse musici, dat er tot op dat moment 
in geslaagd was aan de bureaucratische wurggreep van de RMK te ontkomen, maar 
ook veel andere niet-arische collega's, alsmede arische musici, die de papieren 
rompslomp verafschuwden en evenzeer vaak moeite hadden om alle benodigde 
documenten bijeen te vergaren.68 

De opsporing van joodse musici kreeg een nieuwe impuls toen in 1940 na jaren 
arbeid eindelijk de officiële, door de NSDAP geautoriseerde Lexikon der Juden in 
der Musik verscheen, inclusief'einem Titelverzeichnis jüdischer Werke'. 'Da soll 
das Lexikon ein sicherer Wegweiser sein für Kulturpolitiker, für Bühnenleiter, 
und Dirigenten, für den Rundfunk, für die leitende Persönlichkeiten in den 
Dienststellen der Parteigliederungen und in den angeschlossenen Verbänden und 
nicht zuletzt auch für die Leiter der Unterhaltungskapellen', schreef Herbert 
Gerigk in zijn voorwoord.69 Maar omdat het werk in hoofdzaak musici en 
componisten uit de klassieke-muziekwereld behandelde, adviseerde de RMK haar 
personeel om bij de controle van muziek- en grammofoonplatenprogramma's 
toch gebruik te blijven maken van de derde of vierde editie van fttückncvs Judentum 
und Musik J° Van de Lexikon der Juden in der Musik versehenen in 1941 en 1942 
nog twee volgende edities, waarin naast joden en halfjoden ook kwartjoden en 
'jüdisch Versippte' opgenomen waren. In de praktijk werden toen inmiddels ook 
al musici geboycot die van hun joodse echtgenoot waren gescheiden. Zo weigerde 
de RM K in de lente van 1942 een werkvergunning te verstrekken aan de Nederlandse 
zangeres Anny Xhofleer, omdat zij korte tijd getrouwd was geweest met de joodse 
pianist Martin Roman.71 

95 



HOOFDSTUK 3 

Uitbanning van jazzmuziek 

In tegenstelling tot het fanatisme dat provinciale partijleiders en ss'ers aan de dag 
legden bij de bestrijding van 'ongermaanse cultuuruitingen', gaf Goebbels de 
voorkeur aan een voorzichtiger muziekpolitiek. Sinds het midden van de jaren 
dertig was het swingdansen via Hollywoodfilms als Broadway Melody, Swing Time 
en On the Avenue bij een groot publiek populair geworden en hetzelfde gold voor 
de muziek waarop gedanst werd, gespeeld door Amerikaanse big-bands. Begin 
1936 verschenen de eerste Amerikaanse swingplaten in de catalogi van de Duitse 
platenfirma's. Niet alleen veel Europese, vooral Engelse orkesten en in het bijzonder 
'The original Teddy's' o.l.v. de uit Zwitserland afkomstige Teddy StaufFer, maar 
ook bekende Duitse studio- en dansorkesten, zoals 'Die Goldene Sieben' en de 
bands van James Kok, Heinz Wehner, Michael Jary, Willy Berking, Oskar Joost, 
Peter Kreuder en Barnabas von Géczy, pasten het 'swing-idioom' toe, zij het met 
name bij de laatste twee in zeer gematigde vorm (veel strijkers en geen 'hot'-
solisten). 

Om nu dat deel van de bevolking, bij wie de Amerikaanse swingmuziek zeer 
populair was, niet nodeloos van zich te vervreemden, verkoos Goebbels een politiek 
van 'allmähliche Umgestaltung' boven een abrupt en expliciet jazzverbod. Behalve 
het door Reichssendeleiter Eugen Hadamovsky op 12 oktober 1935 geproclameerde 
'endgültiges Verbot des Niggerjazz fürden gesamten deutschen Rundfunk', werden 
er geen voor het hele rijk geldende, wettelijke maatregelen tegen jazz- en swing
muziek afgekondigd. Dat was, gezien het ontbreken van een nauwkeurige begrips
bepaling, ook nauwelijks mogelijk. Hadamovsky had zich daar evenwel niet om 
bekommerd, getuige de toelichting die hij gaf op het door hem uitgevaardigde 
jazzverbod: 

Überall, wo wir eine ausgeprägte Verniggerung der Melodik finden, die 
unserem Rassegefühl zuwider läuft und unser Empfinden verletzt, sprechen 
wir von Jazz. Die Abrechnung mit dem Jazz wird völlig kompromißlos sein. 
Es gibt für uns in Deutschland keinen mehr oder weniger verniggerten Jazz; 
die Verniggerung muß radikal aus der deutschen Musik verschwinden.72 

Nog afgezien van de moeilijkheid om het begrip 'jazz' in musicologische termen 
te definiëren, waardoor een algemeen verbod praktisch onuitvoerbaar was, kon 
de invloed van het Anglo-Amerikaanse swingrepertoire op de Duitse amusements-
muziek haast niet meer teruggedraaid worden. Ondanks Hadamovsky's 'entgül
tiges Verbot' werden bijna alle populaire Amerikaanse en Engelse swingnummers 
toch uitgezonden door de Duitse radio en wel in een Duitse versie, dat wil zeggen 
voorzien van Duitse titels en teksten. Ook tijdens de oorlog waren er nog regelmatig 
composities van Ellington of Armstrong op de Duitse radio te horen, alhoewel 
hun namen niet in de aankondiging genoemd werden. Daarnaast konden Duitse 
jazzliefhebbers nog tot 1 september 1939, de dag waarop tegelijk met het uitbreken 
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van de oorlog ook een 'Abhörverbot von Auslandssendem' van kracht werd, legaal 
afstemmen op buitenlandse zenders, waarvan de programmagegevens werden 
afgedrukt in alle Duitse radiobladen.7? 

Ten aanzien van de film- en platenindustrie werd eveneens een ambivalente 
politiek gevolgd. Nog tot in de zomer van 1940, toen de RKK de 'kriegsbedingte 
Ausschaltung' van alle Amerikaanse films verordonneerde, kon men in de Duitse 
grootstedelijke bioscopen elke week een andere Hollywoodfilm zien in de orginele 
versie en zonder nasynchronisering.74 Ook Amerikaanse en Engelse jazzopnamen 
waren op diverse platenlabels tot aan het uitbreken van de oorlog nog ruimschoots 
verkrijgbaar, tot ongenoegen van onder andere de SS: 

In jedem Prospect werden sie uns angeboten, gleich, ob von Elektrola, 
Columbia, Brunswick, Kristall oder Gloria. Und wie eifrig fördert man diesen 
jüdische Schmus! Dieser musikalische Saustall in der Schallplattenindustrie 
besteht noch immer deshalb, weil man dort glaubt, uns mit Youngs, Irvings, 
Jimmys und Bennys, Kahns und Cohns die Augen auswischen zu können.75 

Dat de bestrijding van jazz- en swingmuziek op platen en in films zich aanvankelijk 
beperkte tot incidentele censuurmaatregelen, kwam onder andere vanwege de 
deels al vóór 1933 afgesloten, langlopende contracten met internationaal opererende 
platenmaatschappijen, zoals RCA-Victor en Lindström en met Amerikaanse film-
concerns als Twentieth Century Fox, Metro Goldwyn Mayer en Paramount. De 
export van Duitse grammofoonplaten en films zou schade ondervinden indien 
deze contracten werden opgezegd. Vandaar dat ook tijdens de oorlog, toen Engelse 
en Amerikaanse grammofoonplaten in Duitsland zelf verboden waren, Duitse 
platenfabrikanten (de grootste op het Europese continent) tot eind 1944 miljoenen 
jazz- en swingplaten voor de buitenlandse markt bleven produceren. Het feit dat 
de platenmaatschappijen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de radio en de filmin
dustrie, nooit door de nazi's werden genationaliseerd, suggereert ook een relatieve 
desinteresse voor het medium als propagandamiddel. De confrontatie tussen 
kunstenaar en individuele luisteraar miste de magische werking van massabijeen
komsten en bovendien was er geen mogelijkheid tot het sturen van de private 
receptie, hetgeen de grammofoonplaat minder geschikt maakte als instrument om 
de massa te beïnvloeden.76 

De behoefte aan deviezen mag dan van invloed zijn geweest op de Duitse 
handelspolitiek in het algemeen en de politiek ten aanzien van de internationale 
muziekhandel in het bijzonder, het was zeker niet de drijfveer achter de cultuur
politiek van het Pro-Mi. Goebbels interesseerde zich niet voor de economische 
aspecten van het culturele leven, noch beschouwde hij de kunst als doel in zichzelf. 
Cultuur stond op de eerste plaats in dienst van de propaganda. Daarom prefereerde 
hij in zijn muziekpolitiek een strategie van overreding en geleidelijke aanpassing 
boven een streng restrictief beleid. Overtuiging in plaats van dwang, was aanvan
kelijk de overheersende filosofie binnen zijn ministerie. Zo vond er vanaf 1935 een 
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accentverschuiving in de muziekprogrammering van de Duitse radio plaats. Om 
aan de behoefte van het merendeel der luisteraars tegemoet te komen, werden de 
tot dan toe overheersende klassieke cycli met muziek van Beethoven, Bach, Mozart 
en Händel grotendeels vervangen door programma's met lichte Duitse 'Unterhal
tungsmusik'. Na kritiek van luisteraars en muzikanten op het al te rigide censuur-
beleid van Reichssendeleiter Hadamovsky probeerde men, overigens tevergeefs, 
via een door de 'Deutschlandsender' uitgeschreven nationale wedstrijd voor dans
orkesten te komen tot een concept voor 'Neue Deutsche Tanzmusik', als alternatief 
voor jazz en swing.77 

Maar tegelijkertijd werden ook de eerste restrictieve maatregelen afgekondigd 
ter bestrijding van de Anglo-Amerikaanse invloed op de amusementsmuziek. Op 
29 september 1934 verscheen de 'Anordnung über Namensgebung', waarin het 
gebruik van 'buitenlandse of buitenlands klinkende namen' door leden van de 
RMK verboden werd. 

Die neigung mancher Deutscher, nur das Ausländische für gut und insbeson
dere in jedem Fall für besser als das Deutsche zu halten, muß mit allen Mitteln 
bekämpft werden. In diesem Kampfe muß die deutsche Musikerschaft in erster 
Reihe stehen.' 

Aldus de verordening. In een latere specificatie werd zelfs het gebruik van de 
Engelse term 'drummer' verboden. Duitse musici of muziekverenigingen die onder 
een buitenlandse naam optraden, kregen tot 31 oktober de tijd om hun naam te 
veranderen. Overtredingen werden bestraft met uitsluiting van de RMK en dien
tengevolge een verbod op beroepsuitoefening.78 De censuur op de muziekhandel 
werd ingeleid met de verordening van 10 oktober 1935, volgens welke muziekuit
gevers en -handelaren verplicht waren om: 'Werke von Personen, die nach der 
Machtsübernahme durch den Nationalsozialismus das Deutsche Reich verlassen 
haben, der Reichsmusikkammer anzuzeigen.' Ook op overtreding van deze ver
ordening stond uitsluiting van de RMK.7? 

Dat aanvullende repressieve maatregelen en censuurbepalingen ten aanzien van 
jazz, swing en joodse muziek vervolgens uitbleven, had deels te maken met de 
hierboven geschetste politiek van geleidelijke omvorming, deels met de op dat 
moment nog ontoereikende organisatorische structuur van de RMK. De 'arisering' 
van het muziekleven verliep trager dan men zich aanvankelijk had voorgesteld en 
de ambtelijke capaciteit, die grotendeels in beslag werd genomen door de afhan
deling van bezwaarschriften rond de ledenregistratie, was onvoldoende om alle 
branches in de muziekwereld te inventariseren en te cor» troleren op ongewenste 
muziek.80 Anderzijds waren er de Olympische Spelen van 1936, de ideale gelegen
heid om Duitsland ten overstaan van de internationale gemeenschap te presenteren 
als een beschaafd land, waar tolerantie tegenover joden, buitenlanders en andere 
minderheden net zo vanzelfsprekend was als technisch vernuft en organisatorische 
perfectie. 
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Tijdens de Olympische Spelen waren er onder de duizenden buitenlandse gasten 
ook een aantal jazzmusici, die met hun Amerikaanse swingrepertoire veel succes 
oogstten, waaronder Teddy Stauffer en zijn 'Original Teddy's' uit Zwitserland, 
het orkest van de uit Denemarken afkomstige Kai Ewans, de band van Arne 
Hülphers uit Zweden, Jack Hylton en Herb Flemming. In hun showprogramma's 
werden niet zelden onvervalste jazz- en swingnummers opgenomen, waardoor 
ook de swingdans ongekend populair werd. Arne Hülphers bijvoorbeeld bracht 
de Berlijnse hot- en swingfans in vervoering tijdens zijn engagement van 19 
december 1936 tot en met januari 1937 in de spiegelzaal van het Europa Haus met 
nummers als Tiger Rag, Rhythm is our Business, Harlem Heat en de St. Louis Blues.8l 

Ogenschijnlijk werd de buitenlandse musici niet veel in de weg gelegd, maar 
toch ging men er in sommige orkesten toe over de titels van Engelse en Amerikaanse 
nummers op de partituren af te plakken en te vervangen door zogenaamde Duitse 
'Tarntitels', uit voorzorg tegen al te opdringerige RKK-controleurs.82 

In de praktijk stelde deze incidentele controles niet veel voor, maar achter de 
schermen was de RKK wel al begonnen met de voorbereidingen rond de registratie 
van alle in Duitsland werkzame buitenlandse musici. In november 1936 ontvingen 
de bestuurders van de grote steden het verzoek van lokale RMK-afdelingsleiders 
om aan te geven hoeveel buitenlandse solisten er dat jaar in hun gemeente waren 
opgetreden. Volgens de 'Städtische Musikbeauftragter' in Bremen waren dat er 
zes in de periode van maart tot november 1936. Toen de 'Landesleiter Niedersachsen 
der RMK' hem drie maanden later 'aus statistischen Gründen' om een aanvullende 
opgave vroeg, prijkte naast een viertal solisten en het 'Don Kosaken-Chor' (sic) 
ook de naam van Jack Hylton op de lijst.8? Uiteindelijk kwam het in september 
1937 tot een algemene registratieplicht voor buitenlandse musici. Om de buiten
landse orkesten die tijdens de Spelen, maar ook nadien, vele engagementen en 
platencontracten in Duitsland kregen aangeboden, te kunnen controleren, werd 
besloten dat zij door hun Duitse werkgevers moesten worden aangemeld bij de 
RMK.84 

De Olympische Spelen waren voorbij en de meeste buitenlandse bezoekers hadden 
Duitsland inmiddels weer verlaten, maar de moderne Amerikaanse dansrythmes 
waren niet meer weg te denken uit de cafés en concertzalen. Vooral de populariteit 
van swingmuziek en de bijbehorende swingdans zette de gezagsdragers aan tot 
verregaande maatregelen. In 1937 werd de effectiviteit van de controles opgevoerd, 
door alle RM K-controleurs tot 'Hilfspolizei-Beamten' te bevorderen. Aanvankelijk 
was hen die status door Himmler onthouden en opereerden de controleurs zonder 
enige bevoegdheid tot ingrijpen, maar met hun nieuw verworven status veranderde 
dat. Indien een orkest zich bezondigde aan het spelen van ongewenste muziek, 
kon direct een speelverbod opgelegd worden. Hierdoor werden de RM K-controleurs 
weliswaar serieuzer genomen door de muzikanten, maar door hun beperkte 
muzikale kennis bleven de partituurcontroles doorgaans een farce. Wanneer het 
jazz- en swingrepertoire niet in het Engels werd gezongen of aangekondigd en de 
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bladmuziek zorgvuldig was afgeplakt, grepen de meeste RMK-controleurs niet in, 
omdat ze de muziek niet herkenden of omdat ze twijfelden of een nummer al dan 
niet verboden was. Van de hen toebedeelde competenties maakten zij daaren
tegen wel volop gebruik bij het 'ontmaskeren' van niet-arische musici en impre
sario's.85 

Ook op regionaal en lokaal niveau werden de controles op amusementsmuziek 
geïntensiveerd. De muziekrecensent Fritz Stege, die schreef voor o.a. de Völkische 
Beobachter en als vaste redacteur verbonden was aan het Zeitschrift fur Musik en 
de Amtliche Mitteilungen der RMK, vatte in mei 1939 de hem tot dan toe bekende 
'Swing Verboten' samen: in mei 1938 was een swingverbod door de 'Polizeidirektor' 
van Freiburg uitgevaardigd, in november 1938 door de 'Gauleiter der NSDAP' van 
Pommern en in december 1938 door de 'NSDAP-Gauleitung' en diverse 'Ver
gnügungsgewerbe' in respectievelijk de Gauen Württemberg-Hohenzollern, Fran
ken en Thüringen. In januari 1939 vonden er volgens Steges overzicht 'Einzelak-
tionen' in Keulse 'Gaststätten' plaats, en in maart en mei 1939 werd swing verboden 
door respectievelijk de 'Landesverwaltung' in Saksen en de 'Partei' in Keulen. In 
de Deutsche Volkszeitung van 12 januari 1939 werd daarenboven gesproken over 
een swing-verbod voor de regio Tirol/Voralberg, en Stege maakte in juni 1939 
nog gewag van swing-verboden in diverse horecabedrijven in Mönchengladbach 
en Düsseldorf, en van een 'Swing-Tanz'-verbod in juli 1939 voor de stad Ham
burg.86 In Hamburg werden op last van de RKK in diverse cafés en danszalen 
bordjes met de tekst 'Swing Tanzen Verboten' aangebracht, als reactie op de 
swingdansrage onder de plaatselijke jeugd (vanaf februari 1940 werden deze 
jongeren in rapporten van de Gestapo en de Hj-Streiffendienst aangeduid met de 
term 'Swing-Jugend').87 

Het 'Swing-Tanz'-verbod voor Hamburg was duidelijk gericht tegen het dansen, 
maar bij de overige lokale verordeningen ging het zowel om de muziek als de 
dans. Dat men zich ook op regionaal niveau weinig moeite getroostte om het 
begrip 'swing' in musicologische termen te definiëren, bleek onder andere uit de 
tekst van het verbod op 'Swing- und Negermusik' van de 'Gauleiter' van Pommern: 

Der Landeskulturverwalter und der Landesleiter fur Musik hat mit der 
Wirtschaftskammer der Wirtschaftsgruppe Gaststätte und Beherbergungsge
werbe ein Abkommen geschlossen, wonach ab 1. Januar 1939 in unserem Gau 
dem kulturlosen Treiben das Handwerk gelegt wird. Das Abkommen sieht 
u.a. vor, daß die Gaststättenbesitzer Paaren, die sich verpflichtet glauben, 
Swing-Tänze aufzuführen, die Tanzfläche verbiete, daß die Kapellen die 
'Hot'-Spielereien, das übermäßige Ziehen und Jaulen auf den Instrumenten 
sowie das Aufstehen der Musiker während des Spielens von Schlagern sein 
lassen. Jaulende Musik, abgehackte Rhythmen und alles, was verniggert ist, 
hat zu unterbleiben!88 
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Behalve lokale gezagdragers voelde ook de Reichsfiihrer der s s und Chef der 
Deutsche Polizei, Heinrich Himmler, zich geroepen om zijn personeel het swing-
dansen te verbieden. 

Ich verbiete für alle Angehörigen der SS und Polizei, den neu aufgenommenen 
Tanz 'S w i n g' in Uniform zu tanzen. Dieser Befehl ist allen Angehörigen 
der uniformierten Ordnungspolizei bekanntzugeben. 

Aldus het dienstbevel van i8 mei 1938, dat overigens op last van Himmler een half 
jaar later opnieuw onder de aandacht van al het SS- en politiepersoneel moest 
worden gebracht.89 

Vooralsnog bleef de strijd tegen swing beperkt tot lokale verordeningen en 
incidentele waarschuwingen van politiefunctionarissen, leden van de Hj-Streifen-
dienst en RMK-controleurs aan het adres van groepen jeugdige swingdansers, die 
zich in alle grote steden, maar vooral in Berlijn ('Swing-Heinis'), Hamburg 
('Swing-Jugend') en Frankfurt ('Stenze') vanaf 1937/1938 manifesteerden.?0 Een 
voor het gehele land geldend wettelijk verbod van swingmuziek of swingdans bleef 
echter uit.91 

In het algemeen werd Goebbels' censuurpolitiek ten aanzien van jazz- en 
swingmuziek gekenmerkt door een gedifferentieerde en pragmatische benadering. 
In plaats van een algemeen wettelijk verbod, dat veel oppositie zou uitlokken en 
bovendien moeilijk exact te formuleren was, gaf men er de voorkeur aan om 
afzonderijke composities, grammofoonplaten en partituren tot 'Unerwünschte 
Musik' te verklaren en begon men het werk van individuele musici en componisten 
te verbieden op grond van hun niet-arische afstamming. 

De eerste musicus die dit overkwam, was Benny Goodman, in de nationaal-
socialistische pers afgeschilderd als 'Swing-Jude'. In de herfst van 1937 werd zijn 
muziek in Duitsland verboden. Onder het verbod vielen zowel de geïmporteerde 
als de onder licentie in Duitsland geproduceerde platen en alle composities van 
Goodman gespeeld door andere musici of gepubliceerd als bladmuziek.92 De 
platenfirma's moesten alle Goodman-platen uit hun catalogi verwijderen. Afgezien 
van een enkele Goodman-titel die door onachtzaamheid nog tot 1939 in de 
catalogus van de firma Imperial voorkwam, waren de platen van de 'king of swing' 
vanaf eind 1937 alleen nog onder de toonbank te verkrijgen.9^ Het is niet duidelijk 
wat nu precies de aanleiding was voor het verbod. Horst H. Lange noemde als 
verklaring een benefietconcert dat Goodman in 1937 gaf in New York ten bate 
van de Republikeinse slachtoffers in de Spaanse Burgeroorlog. Pas bij deze gele
genheid zou men voor het eerst ontdekt hebben dat Goodman een jood was, 
waarna hij tot 'een typische vertegenwoordiger van de internationale joodse 
samenzwering in dienst van Rood-Spanje' werd uitgeroepen. Andere auteurs 
trokken deze lezing in twijfel, maar konden geen alternatieve verklaringen gevend 
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Feit is wel dat sinds het 'Goodman-verbod' nationale censuurmaatregelen tegen 
jazz, swing en muziek van joodse musici en -componisten elkaar in snel tempo 
opvolgden. 

Op advies van het hoofd van de Muziekafdeling van het Pro-Mi, intendant 
generaal dr. Heinz Drewes, werd een aparte onder het Pro-Mi ressorterende 
instantie in het leven geroepen voor de controle op ongewenste muziek. Dat 
gebeurde op 18 december 1937, één dag na het verbod op joodse grammofoonplaten, 
met het verschijnen van de 'Anordnung über unerwünschte und schädliche Musik'. 
Deze verordening verplichtte alle muziekuitgevers en -handelaren om uit het 
buitenland afkomstige muziek door de 'Reichsmusikprüfstelle' (RMPS) te laten 
controleren. Muziek die door de RMPS als ongewenst bestempeld was, mocht niet 
meer verhandeld worden. De verordening gold zowel voor bladmuziek als gram
mofoonplaten en trad in werking met het uitvoeringsbesluit van 1 februari 1938, 
waarin tevens werd bepaald dat ook alle Duitse muziek onder de nieuwe regeling 
viel.« 

In de vakbladen verschenen vanaf dat moment regelmatig de namen van 
ongewenste componisten, titels en uitvoerende musici. De RMPS onder leiding 
van Drewes richtte de controle vooral op jazz- en swingmuziek en op composities 
van niet-arische buitenlanders.96 Volgens een door de RMK in 1940 samengestelde 
overzichtslijst werden er in 1938 in totaal slechts vijf Duitse composities ongewenst 
verklaard, waaronder het nummer Leipziger Kaleidoskop (Beschikking van 21-1-
1938), dat gezien werd als een 'Verballhornisierung klassischer Musik in Form 
humoristischer Zitate und Bearbeitungen' en de schlager M.eine tante, die schwimmt 
wie 'ne Flunder (Beschikking van 21-9-1938), wegens de smakeloze titel en tekst. 
Onder de ongewenst verklaarde buitenlandse composities bevonden zich: I'm 
feelin'like a million uit de 1938-versie van de film Broadway Melody (Beschikking 
van 12-5-1938) - reden: 'amerikanischer Hotmusik in übertriebener form - en het 
nummer Vagabond Fiddler (Beschikking van 18-5-1938), dat 'verjazzte Themen 
von Fr. Liszt und Mendelssohn' zou bevatten. Op 27 mei, 9 juni en 11 oktober 
1938 werden in totaal elf composities verboden omdat het zou gaan om 'Swing-
Tänze'. Van de componist Ervin Berlin, schrijver van onder andere Alexanders 
Rügtime Band en Blue Skies, werd het totale oeuvre ongewenst verklaard, nadat 
men had ontdekt dat hij van joodse afkomst was. De grammofoonplaten die de 
RMPS in 1938 verbood, bevatten uitsluitend jazz- en swingmuziek: 'Brunswick; 
Lambeth Walk' (Beschikking van 15-11-1938), 'Lindström A.g.; Your Broadway and 
my Broadway, BigBoyBlue, Swinghigh — swing low' en 'Swingfor sale (Beschikking 
11-10-1938). Bovendien werden alle platen van Nat Gonella en zijn orkest verbo
den.^ 

In het kielzog van de in 1938 sterk opgelaaide jodenvervolging en vooral na de 
'Reichskristallnacht' van 9 op 10 november, richtte de praktische uitvoering van 
de censuur zich vooral op de verwijdering van joodse namen en titels uit de 
bestanden van platenmaatschappijen. Bij een aantal firma's verscheen de Gestapo 
met lijsten waarop opnamen van joodse musici, componisten en tekstdichters 
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stonden vermeld. De ongewenste titels mochten niet meer in de collectie worden 
opgenomen en werden zonodig uit het bestaande repertoire verwijderd. Soms 
ging men er zelfs toe over matrijzen in beslag te nemen en 'nichtarische' voorraden 
te verzegelen.98 Titelkaarten uit de bedrijfsarchieven werden voorzien van op
schriften als: 'Laut Verfugung der RMPS vom 23 sept 1938 ist die Verbreitung des 
(betreffende stuk) in Deutschland unerwünscht' of, zoals op een titelkaart van 
Harry Roys Swing is here to stay van de firma Lindström: 'Die Aufnahme wird 
nicht übernommen, wegen nicht arisch. Komponisten - Sept. 1938.'99 De controle 
van muziekprogramma's in cafés en concertzalen bleef, ondanks alle ambtelijke 
maatregelen, vooralsnog gebrekkig en ineffectief. Met fantasietitels en aangepaste 
partituren wisten de muzikanten de door de RMPS verboden muziek gemakkelijk 
te camoufleren. Vaak ook werd de censuur eenvoudigweg genegeerd, tot ergernis 
van de RMK-autoriteiten: 'Immer wieder muß festgestellt werden, daß zahlreiche 
Mitglieder der Reichsmusikkammer über wichtige Anordnungen ungenügend 
oder gar nicht unterrichtet sind.'100 

Op 1 september 1938 verscheen in de Amtliche Mitteilungen der Reichsmusik
kammervoor het eerst een lijstje met ongewenste muziek. Het betrof een twaalftal 
componisten en composities die al eerder door de RMPS waren afgekeurd, waar
onder Friedrich Holländers muziek voor de film 'Jungle Princess', het gehele 
oeuvre van Irving Berlin 'z.B. I've got my love to keep me warm', alle muziek van 
Yvan Allouch en Roger Sarbib 'z.B. Ever loving' en titels als Take your Pick and 
Swing en Bei mir bist Du Schön.101 

Deze 'Listenmäßige Führung unerwünschte Musik' werd een halfjaar later 
wettelijk geregeld. Op 20 maart 1939 ondertekende de president van de RKK, de 
voormalige dirigent van het 'Akens symphonieorkest' Peter Raabe, de 'Anordnung 
zum Schutze musikalischen Kulturgutes', een aanvulling op de 'Anordnung über 
unerwünschte und schädliche Musik' van 18 december 1937. Paragraaf i luidde: 
'Musikalische Werke, die dem nationalsozialistischen Kulturwillen widersprechen, 
werden von der Reichsmusikkammer in einer Liste über unerwünschte und 
schädliche Musik geführt.' De RMPS bepaalde, na eerst de president van de RMK 
gehoord te hebben, welke werken in de lijst werden opgenomen. Het uitgeven, 
verhandelen of uitvoeren van op de lijst voorkomende werken 'im deutschen 
Reichsgebiet', was verboden.102 De verordening trad op 15 april 1939 in werking 
en in de aanvullende bepalingen stond dat de regeling met name gold voor 'Werke 
der Unterhaltungsmusik, gleichgültig, ob sie im In- oder im Ausland verlegt 
sind'.I03 Om de export van Duitse bladmuziek en grammofoonplaten niet te 
schaden, werden ook de regels aangaande uit- en doorvoerhandel en de uitgifte 
van reclamemateriaal en presentexemplaren nader gespecificeerd. Op elke afzon
derlijke ongewenst-verklaring stond vermeld of het verbod ook voor de buiten
landse markt gold. Presentexemplaren van binnen- en buitenlandse uitgevers waren 
alleen toegestaan wanneer het nieuw uitgebrachte muziek betrafen als ze voorzien 
waren van een RMPS-goedkeuringsstempel. Teneinde te voorkomen dat de Duitse 
markt overstroomd zou worden met 'wertlose Musik', moesten ook buitenlandse 
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leveranciers lid worden van de RMK, maar om de schijn van objectiviteit te 
handhaven schakelde men tevens de internationale vereniging van muziekuitgevers 
(BICO) in, die er op toe zag dat zowel Duitse als buitenlandse componisten en 
muziekuitgevers niet benadeeld werden.104 

Wegens gebrek aan personeel en middelen bleven de mogelijkheden van de 
RMPS beperkt. Het enorme aantal dansgelegenheden en concertzalen (alleen in 
Berlijn waren er meer dan 10.000, waarvan het grootste deel een muziekprogramma 
had) en de vloed van nieuwe muziekpublicaties (in 1936 verschenen 6165 nieuwe 
bladmuziek-uitgaven) plaatsten de RMK-controleurs en de ambtenaren op de RMPS 
voor een onmogelijke opgave. Gemakshalve verbood men daarom alle publicaties 
van joodse muziekuitgevers. Pas als de uitgeverijen in kwestie in arische handen 
waren overgegaan, werd de handel weer vrijgegeven.105 Door de werkdruk verliep 
ook de effectuering van de RMPS-censuur traag. Tussen vervaardiging en open
baarmaking van de lijsten met ongewenste muziek lagen soms maanden. Pas in 
september 1939 publiceerde de RMK haar 'Erste Liste unerwünschte Musik', waarop 
diverse al in 1938 afgekeurde titels voorkwamen.100 De tweede lijst verscheen in 
de Amtliche Mitteilungen der RMKvun 15 april 1940 en bevatte, op één uitzondering 
na, uitsluitend muziekwerken die in de maanden september en oktober 1939 
ongewenst verklaard waren.107 

Van een volledige zuivering was geen sprake, wel van een lichte productiviteits-
stijging. Op een door de RMK in 1940 samengestelde overzichtslijst van afgekeurde 
werken, die ook aanwezig was op het Nederlandse departement voor Volksvoor
lichting en Kunsten, stonden in totaal tien Duitse composities vermeld die tussen 
maart 1939 en januari 1940 ongewenst waren verklaard. Daaronder bevonden zich 
niet alleen nummers als Aufgeschnappt en Flüsterpropaganda, die afgekeurd werden 
vanwege de smakeloze tekst (Beschikkingen van resp. 4-10-1939 en 2-1-1940), maar 
ook Träumerei van Robert Schumann in een arrangement van Peter Kreuder, dat 
gezien werd als 'Verjazzung und willkürliche Veränderung klassisches Melodien
guts' (Beschikking van 4-9-1939). Bij Dann lächelst Du van Franz Filip en Onkel 
Iwan van K. Loubé was sprake van 'Nachahmung amerikanischer Hotmusik' 
(Beschikking van 23-9-1939) en een nummer als Adolf Hitlers Lieblingsblume ist 
das schlichte Edelweiß van Otto Rathke kreeg het predikaat 'nationaler Kitsch' 
opgeplakt (Beschikking 14-6-1939). De overzichtslijst bevatte verder elf buiten
landse composities, die in de meeste gevallen als 'Entartete Musik' of 'Negroide 
Musik im Hotstil' werden gediskwalificeerd, alsmede alle werken van Ignaz 
Paderewski, wegens zijn 'staatsfeindliche' instelling als lid van de Poolse staatsraad 
in Parijs (Beschikking 22-2-1940). Volgens een aan de overzichtslijst toegevoegd 
supplement was ook alle muziek van Roderich Bass ('Grund: Bass ist Jude') en 
Robert Stolz ('Grund: feindliches Verhalten gegen Deutschland') ongewenst 
verklaard. De opname Shadrack van Robert Mac Gimsey, uitgevoerd door het 
orkest van Teddy Stauffer (Telefunken A 2895) prijkte als één van de acht 
grammofoonplatentitels op de lijst. Het ging hier om 'übertriebene Hotmusik, 
die dem Empfinden des deutschen Volkes Widerspricht' (Beschikking van 11-10-
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1939). Om dezelfde reden werd Duke Ellingtons Caravan, uitgevoerd door de 
Mills Brothers (Brunwick A 81669), maar liefst twee maal door de RMPS afgekeurd. 
De eerste keer lag dat aan 'Die Form der Darbietung' (Beschikking van 7-7-1939), 
de tweede keer was er sprake van 'übertriebene Hotmusik' (Beschikking van 
11-10-1939).108 

De hier geciteerde lijst was evenwel niet volledig. Zo ontbraken het populaire Bei 
mir bist Du Schön van Sholom Secunda, dat wel voorkwam op de eerste lijst met 
ongewenste muziek in de Amtliche Mitteilungen der RMKvan 1 september 1938 en 
het lied Deutschland erwache, s'ist Frühling am Rhein van Otto Höser, hetwelk 
ook als 'nationaler Kitsch' werd gediskwalificeerd. Desondanks was de totale 
omvang van de door de RMPS verrichte censuurarbeid niet indrukwekkend. De 
praktische consequenties daarentegen waren aanzienlijk, met name voor de gram-
mofoonplatenhandel.109 Een door de firma Columbia opgestelde lijst met platen 
die op grond van de 'Anordnung über unerwünschte und schädliche Musik' uit 
de collectie waren verwijderd, bevatte 92 titels en op een soortgelijke lijst van de 
firma Electrola stonden er maar liefst 316, waaronder 16 van Benny Goodman.110 

Overigens werden ook de verschillende politiekorpsen regelmatig door Himmler 
geïnformeerd omtrent de door de RMPS verrichte censuur. De betreffende dien-
staanwijzingen bevatten een opsomming van alle recentelijk ongewenst verklaarde 
muziekwerken en grammofoonplaten, inclusief de namen van componisten, tekst-
dichters en arrangeurs en met vermelding van matrijsnummers, de reden tot het 
verbod en de beschikkingsdatum. 'Ich verbiete das dienstliche und ausserdienst-
liche Aufführen der [...] genannten Musikstücke in der uniformierten Ordnungs
polizei', zo luidde de standaardformule onderaan elke brief. Alle leden van de 
onder de politie ressorterende muziek-, tamboers- en pijperskorpsen, alsmede de 
politionele zangkoren dienden onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld.111 

In de loop van 1939 werd de muziekcensuur verder aangescherpt. Na de 
'Anordnung zum Schutze musikalischen Kulturgutes' volgden in mei nieuwe 
richtlijnen ter bestrijding van de 'Entartung im Tanzwesen', waarbij overigens de 
woorden 'swing' en 'jazz' zorgvuldig werden vermeden. In een gemeenschappelijke 
verklaring kondigden Peter Raabe en Ludwig Hörner, respectievelijk president 
van de RMK en de Reichstheaterkammer (RTK), aan 'die Verbreitung neuartiger 
in- oder ausländischer Tänze von eine Unbedenklichkeitserklärung abhängig zu 
machen'. Zolang een dergelijke verklaring niet in de Amtliche Mitteilungen van 
de RMK of de RTK was gepubliceerd, mocht de betreffende dansmuziek niet 
uitgegeven, verspreid of uitgevoerd worden. Bovendien werd erop gewezen dat 
het onwaardig was bij dansmuziek teksten in een buitenlandse taal te zingen. 
Overtreders van de richtlijnen moesten rekenen op bestraffing volgens de RKK-
wetgeving, hetgeen neerkwam op uitsluiting.112 Voor alle duidelijkheid wees Raabe 
er een maand later nog eens op dat ook het uitvoeren van werken van joodse 
componisten ongewenst was en ook nu weer dreigde hij met een beroepsverbod.113 
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De Duitse muziekpolitiek 1939-1945 

Uiteindelijk verscheen enkele dagen na het begin van de oorlog de 'Programm
gestaltung des deutschen Musiklebens im Kriege'. In dit decreet, dat op 2 september 
1939 per telex was verstuurd aan alle regionale en lokale bestuursfunctionarissen 
('an die Reichsstatthalter, an alle Gauleiter und Gaupropagandaleiter, auch zur 
Weitergabe an die Städtischen Musikbeauftragten'), ontvouwde Goebbels zijn 
muziekstrategie in oorlogstijd. Muziek had tot taak het volk te verheffen en zijn 
psychische krachten te versterken en daartoe was het noodzakelijk de programma's 

dem Ernst der Zeit und dem nationalen Volksempfinden anzupassen. Damit 
soll keineswegs die heitere Musik ausgeschaltet werden; sie ist jedoch freizuhal
ten von Würdelosigkeit und Übertreibung in der Wiedergabe. Ich ordne 
deshalb an, dass Werke, die den nationalen Empfinden entgegenstehen, sei es 
durch das Ursprungsland, den Komponisten oder ihre äussere Aufmachung, 
nicht mehr aufzuführen, sondern durch andere zu erzetzen sind. Weiter ist 
dafür Zorge zu tragen, dass eine Einschränkung der öffentlichen musikalischen 
Betätigung nach Möglichkeit in nennenswerten Umfang nicht eintritt oder 
dass Konzerte nicht grundlos abgesagt werden.1 

Het concertleven, inclusief de lichte muziek, diende gecontinueerd te worden, 
maar tegelijkertijd had de RMK met de aldus geformuleerde 'Programmgestaltung' 
de handen vrij om alle muziek afkomstig uit landen waarmee Duitsland zich in 
oorlog bevond te verbieden, hetgeen ook gebeurde. Muziek van componisten uit 
respectievelijk Polen (met uitzondering van Chopin), Engeland, Frankrijk (met 
uitzondering van Bizet), Rusland en Amerika, viel onder de censuur vanaf het 
moment dat deze landen in de oorlog betrokken raakten. Ondanks het feit dat 
de RMK deze censuur pas op 4 november 1941 expliciet, wettelijk sanctioneerde 
met de verordening betreffende 'feindländischer Komponisten' en op 4 februari 
1942 met de verordeningen ten aanzien van 'feindländischer Schallplattenmusik' 
en 'Werke amerikanische Komponisten', was het in de praktijk al vanaf 2 september 
1939 verboden om muziek van Engelse componisten in het openbaar ten gehore 
te brengen en Engelse grammofoonplaten te kopen.2 
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De Duitse grammofoonplatenindustrie 

Hoewel er in de 'Programmgestaltung' niet gesproken werd over grammofoon
platen en er dienaangaande dus geen sprake was van een expliciet verbod, moesten 
ook de platenfirma's stoppen met de import uit Engeland. De import uit de 
Verenigde Staten, die formeel nog wel was toegestaan, kwam door acties van de 
Duitse Kriegsmarine gericht tegen de bevoorrading van Engeland eveneens tot 
stilstand. Niettemin konden Amerikaanse platen uit de bestaande voorraad nog 
tot eind 1941 gekocht worden, maar dan alleen door vaste klanten, op bestelling 
en zonder ze in de winkel te beluisteren. Bovendien verdwenen de titels van 
Amerikaanse opnamen, tegelijk met de Engelse, al in september 1939 uit de catalogi 
van de grammofoonplatenmaatschappijen. In dezelfde maand stopten alle firma's 
ook met de productie van nieuwe Anglo-Amerikaanse platen voor de Duitse markt, 
uitgezonderd Brunswick, die er nog tot december 1939 mee doorging, echter 
zonder te adverteren.3 

Door deze productiestop en de importbeperkingen die de Duitse platenhandel 
aan het begin van de oorlog kregen opgelegd, werd het aanbod van jazzmuziek 
voor het eerst drastisch beperkt. Ten tijde van het 'Goodman-verbod' waren jazz-
en swingplaten van andere buitenlandse jazzmusici nog overal in Duitsland te 
koop. Ondanks het verbod van joodse grammofoonplaten dat op 17 december 
1937 werd afgekondigd, wisten de platenfirma's, gebruik makend van uit het 
buitenland afkomstige matrijzen, toch aan de lopende band nieuwe uitgaven van 
joodse musici te presenteren. Zo verschenen er tot september 1939 rond 600 
opnamen van Harry Roy en zijn orkest. Kennelijk was de RMK niet op de hoogte 
van zijn niet-arische afstamming.4 

De censuur van de RMPS, sinds de 'Anordnung über unerwünschte und schäd
liche Musik' van 18 december 1937 belast met de controles op nieuwe platenuit
gaven, kon evenmin voorkomen dat de Duitse markt overspoeld werd met 
buitenlandse jazz- en swingplaten. In 1939 bevatte de 31 pagina's tellende Bruns-
wick-'Gesamtkatalog' nog 15 platen van Jimmy Lunceford en 11 van Louis Arm
strong. Ook platen van Fletcher Henderson (9), het Casa Lorna orkest (9), Cab 
Calloway (8), Count Basie (5) Mildred Bailey (4), Spike Hughes (3), Earl Hines 
(2), Harry James (2), Benny Carter (1) en Billie Holiday (1) stonden vermeld.5 De 
omvang van het platenaanbod in 1938 en 1939 stelde de RM PS voor grote problemen 
bij de controle. De firma Lindström bijvoorbeeld, begon in deze jaren met de 
uitgave van de 'Swing-Music'-serie op het label Odeon. De serie omvatte zo'n 180 
titels op in totaal 90 platen, waarvan een deel onveranderd was overgenomen van 
de Engelse Parlophone 'Rhythm-Style-Series'. Gezien de onmogelijkheid om de 
al dan niet arische afkomst van alle betrokken musici vast te stellen, besloot de 
RMK de hele serie in Duitsland te verbieden, waarna de platen naar het buitenland 
geëxporteerd werden. Desondanks was het ook voor Duitse Jazzliefhebbers mo
gelijk exemplaren uit de 'Swing-Music'-serie te bemachtigen. Grote platenwinkels 
hadden ze vaak op een onopvallende plaats in voorraad en voor speciale klanten 
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waren er zelfs lijsten met matrijsnummers, waarop alle platen voorzien van een 
bestelnummer vermeld stonden. Ook kleine maatschappijen kwamen met speciale 
swing-series op de markt. Zo nam de firma Televox op het label Televox Special 
Records een Engelse serie over van Lindström-matrijzen met opnamen van onder 
anderen Nat Gonella, Jo Daniels en Harry Roy. Op hetzelfde label werd ook een 
Amerikaanse serie van Brunswick matrijzen uitgebracht, waarop Gene Krupa, 
Chick Webb, Artie Shaw en Ella Logan te horen waren. 

Pas na het uitbreken van de oorlog, toen de platenfirma's stopten met het persen 
van Engelse en Amerikaanse opnamen voor de binnenlandse markt en ook de 
import uit Engeland en Amerika stil kwam te liggen, werd het nagenoeg onmogelijk 
om in de winkel openlijk jazz- en swingplaten te kopen. De vele, voornamelijk 
jeugdige liefhebbers wisten echter ook op andere wijze hun swingrepertoire actueel 
te houden. Zo was er een levendige zwarte handel in Engelse en Amerikaanse 
grammofoonplaten en zelfs in reguliere platenwinkels was zo nu en dan nog een 
Goodman- of Ellington-opname te vinden. Omdat de invoer van schellak uit 
India tijdens de oorlog stagneerde, moest bij aankoop van een nieuwe plaat 
tenminste één oude plaat ingeruild worden. 'Bekende' klanten konden in sommige 
speciaal-zaken, zoals bijvoorbeeld bij 'Odeon-Weiß' in Hamburg of 'Alberti' in 
Berlijn, nog tot 1944 onder de toonbank enkele ingeruilde Amerikaanse platen 
bemachtigen. Deze ingeruilde platen vormde evenwel slechts een klein deel van 
het totale aantal in omloop zijnde verboden grammofoonplaten. De meeste werden 
geïmporteerd uit het buitenland. 

De Duitse platenfirma's produceerden tijdens de oorlog grote hoeveelheden 
jazz- en swingplaten voor de buitenlandse markt. Via Duitse militairen, die in 
Amsterdam, Parijs of Brussel ongestoord alle muziek konden kopen die Goebbels 
verboden had, vonden deze platen massaal hun weg terug naar de zwarte markt 
in Duitsland.7 Bovendien bevonden zich ook platen en koffergrammofoons in de 
bagage van Nederlanders, Fransen, Denen en Belgen, die in Duitsland tewerkge
steld waren en meer bewegingsvrijheid genoten dan de 'Fremdarbeiter' uit het 
Oosten. Veelvuldig wisten jonge Duitse Jazzfans contact met hen te leggen en 
werd er, meestal op een stille plek ergens in de stad of in een park, op vrije avonden 
gemeenschappelijk naar actuele opnamen van bijvoorbeeld de 'Ramblers' of Django 
Reinhardt geluisterd. Deze platen, die in Duitsland verboden waren, werden in 
de bezette gebieden nog wel openlijk verkocht en konden ook op bestelling geleverd 
worden aan Duitse afnemers. De Hamburgse swingfan Günther Discher maakte 
daartoe gebruik van de militaire 'Feldpost'. 'Wir re-importierten die Platten.' 
Voorzien van een 'Feldpostnummer' zond hij de gewenste titels en het benodigde 
geld aan zijn in Holland, België en Frankrijk gelegerde vrienden. Verpakt in dozen, 
dichtgelakt met een zegel van de Wehrmacht om te voorkomen dat ze werden 
opengemaakt, stuurden deze 'Swingsoldaten' de bestelde platen terug naar Ham
burg, alwaar de toen 16-jarige Discher voor de verdere verspreiding zorgde.9 

Tenslotte waren er ook nog de zogenaamde 'Gummiplatten' of'Raubpressun-
gen'; zelfgemaakte grammofoonplaten waarop de muziek van bestaande platen of 
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radio-uitzendingen was gekopieerd. Voor de vervaardiging van deze zachte 'Ton-
folien' werd 'Decelith', 'Metallophon' of 'Gelantinefolie' gebruikt, in plaats van 
de veel hardere en bovendien schaarse schellak. Met behulp van eenvoudige 
apparatuur, vaak een voor de gelegenheid omgebouwde grammofoon, slaagden 
jazzliefhebbers erin om in hun eigen huiskamerstudio de swingplaten en muziek
programma's van de BBC of de Britse soldatenzender Calais 'mee te snijden'. 
Tijdens de laatste oorlogsjaren werden originele Anglo-Amerikaanse platen zelfs 
in de muziekafdeling van de UFA-filmstudio's in Potsdam-Babelsberg heimelijk 
door buitenlandse dwangarbeiders gekopieerd op decelithplaten.10 

Vooral jongere jazz- en swingfans in de grote steden maakten gebruik van al 
deze mogelijkheden om de muziek van hun idolen te kunnen blijven beluisteren. 
Vaak trokken ze er met de koffergrammofoon op uit om in een stadspark, 
clubgebouw of ijsbaan swingplaten te draaien en tijdens feesten en concerten 
werden muzikanten met bijval overladen, telkens wanneer er 'hot' gespeeld werd. 
Ook het swingdansen werd bij deze gelegenheden uitbundig beoefend. Deze 
openlijk beleden hartstocht alarmeerde echter de autoriteiten. Vanaf begin 1940 
verscheen een niet aflatende stroom rapporten, waarin schoolbesturen, functio
narissen van de Reichsjugendführung (RJF), commandanten van de Streifen-Hj 
en agenten van de Gestapo en de SD melding maakten van 'Swingcliquen' en 
verboden grammofoonplaten, verspreid over alle delen van het Rijk. 'Aus dem 
Sudetengebiet und aus dem Rheinland wird gemeldet, dass in Gaststätten, vor 
allem in den ländlichen Gegenden, immer noch englische und Französische 
Schallplattenmusik gespielt wird', aldus een SD-rapport van 23 februari 1940. Het 
ging evenwel om een beperkte groep bezoekers van kleine cafés en danszalen. 

Aus den Bevölkerungskreisen selbst kommt die Anregung, diese Platten 
generell zu verbieten und einzuziehen. Das habe u.a. noch den Vorteil der 
Gewinnung von Rohmaterial und gäbe dadurch die Möglichkeit, aus diesem 
Material brauchbare Schallplatten herzustellen.11 

Aanvankelijk reageerde Goebbels nog terughoudend op deze berichten. Toen de 
SD, in februari 1940, in een rapport over de Berlijnse 'Swing-Heinis' nogmaals 
aandrong op een expliciet verbod en inbeslagname van Engelse en Franse gram
mofoonplaten, wees hij dat af. De betreffende platen moesten 'durch eine freiwillige 
Aktion aus der Zivilbevölkerung herausgezogen werden können'. Toen echter 
bleek dat deze tactiek geen enkel effect had, besloot hij de politie opdracht te 
geven om 

in ein oder zwei Razzien auf dem Wannsee und den anliegenden Seen alle 
englischen Grammophon-Platten zuzüglich Grammophon-Apparaten be
schlagnahmen zu lassen: Der Minister bezeichnet es als einen Skandal, daß 
während des Krieges Jazz-Musik mit englischem Text in englischer Sprache 
öffentlich verbreitet wird.12 
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Sinds het uitbreken van de oorlog riep Goebbels bij na dagelijks de afdelingshoofden 
van zijn ministerie bijeen om middels vertrouwelijke mededelingen en nadere 
instructies de beleidskoers af te stemmen op de actualiteit. Uit de notulen van 
deze geheime 'Ministerkonferenzen' blijkt dat de razzia bij de Wannsee op zondag 
21 juli 1940 door de Gestapo werd uitgevoerd.l$ 

Ook in andere steden waar de 'Swing-Jugend' actief was, met name in Hamburg, 
nam de Gestapo grammofoonplaten in beslag tijdens huiszoekingen en razzia's. 
Gedurende de eerste oorlogsmaanden konden de Hamburgse swingers nog be
trekkelijk onbezorgd hun swingplaten draaien. Met de koffergrammofoon trokken 
ze in kleine groepjes naar een park, een verlaten perron van de s-Bahn of naar het 
Elbe-strand en zelfs vanuit de zeilboten op de Alster waren de klanken van Teddy 
Stauffer en Louis Armstrong te horen. Het kwam voor dat op twee grammofoons 
twee exemplaren van dezelfde plaat simultaan werden afgespeeld om zo het 
geluidsvolume te vergroten, maar vanwege de steeds intensievere controles moesten 
vanaf 1941 dergelijke experimenten achterwege blijven en was voorzichtigheid 
geboden. Engelse platen werden voorzien van Duitstalige etiketten en alleen nog 
thuis of op andere veilige plaatsen, later in de oorlog ook in schuilkelders tijdens 
het luchtalarm, afgespeeld. 

Aanvankelijk werd er bij ontdekking alleen gewaarschuwd of lukte het om de 
controleurs af te schudden met de verzekering dat bijvoorbeeld een Nat Gonel-
la-plaat van Amerikaanse en niet van Engelse origine was, maar in de loop van 
1940 werd er steeds harder ingegrepen. Een huiszoeking door de Gestapo bij de 
toen zestienjarige Klaus Krebs leverde niets op, omdat Krebs al zijn swingplaten 
achter de schilderijen had geplakt die aan de muur hingen. Toen men echter in 
het platenrek tussen de Weense walsen en operettemelodieën Moonlight and 
Shadows vond, gespeeld door Peter Kreuder op de piano, werd Krebs gearresteerd. 
De Engelse titel was voldoende om hem voor verhoor over te brengen naar de 
sinds de zomer van 1940 speciaal voor de vervolging van de Hamburgse swingers 
ingerichte afdeling '11 G 441/41' van het Gestapo hoofdkwartier in het voormalige 
stadhuis. Na het verhoor zat Krebs vier dagen vast in de 'Polizeigefängnis' 
Fuhlsbüttel.I4 

Veel Hamburgse Swingers waren, alvorens zij voor het ondergaan van een 
'Wochenend-Kz' of langer durende 'Schutzhaft' naar Fuhlbüttel overgebracht 
werden, op het Gestapo-hoofdkwartier mishandeld en geïntimideerd.15 'Der weg 
zum Hochverrat beginnt für gewisse junge Menschen mit schallplatten von Louis 
Armstrong', aldus ss Sturmbannführer Hans Reinhardt, alias 'de Vos', die de 
verhoren afnam.16 Een soortgelijke waarschuwing kreeg de vijftienjarige Thorsten 
Müller te horen tijdens zijn verblijf in de Hamburgse Gestapo Leitstelle: 'Was 
anfängt mit der Musik von Duke Ellington, hört auf mit einem Attentat auf den 
Führer.'17 Uwe Storjohann, oud-leerling van de Bismarck-Oberrealschule, be
schreef hoe zijn klasgenoot 'Lord Heitmann' op een maandagochtend met kaal
geschoren hoofd op school verscheen: 
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'Die Andrews-Sisters waren schuld' sagt er. 'Ich hab' sie 'n bißchen zu laut 
aufgedreht, da hat mich diese blöde, alte Kuh von Nachbarin Verpfiffen.' Er 
hat noch Glück gehabt: Nur ein verschärftes Wochenende Straflager Fuhls-
büttel. 'Aber die Andrew-Sisters waren es wert.'18 

Ondertussen werd de roep om hardere maatregelen tegen de Hamburgse 'Swing-
Jugend' luider. Volgens twee in augustus 1941 verschenen rapporten van de SD en 
het plaatselijke Reichspropagandaamt (RPA) hadden de 

hot- und swing-Demonstrationen jugendlicher anglophiler Kreise in Ham
burg inzwischen staatsfeindliche und reaktionär zersetzende Formen ange
nommen. Englische, amerikanische und jüdische Musikschallplatten werden 
ausgeliehen, getauscht, durch Schneideapparate vervielfältigt und auch zur 
öffentlichen Wiedergabe benutzt.19 

Goebbels was sinds februari 1941 nauwkeurig over deze kwestie ingelicht door 
Siegfried Scheffler, de chef van dienst op de afdeling Muziek en had zijn onder
geschikten al op 31 mei 1941 opdracht gegeven ervoor te zorgen dat grammofoon
platen met een Engelse tekst, inclusief de Amerikaanse producties, uit de platen-
handel zouden verdwijnen.20 Gealarmeerd door de aanhoudende berichten over 
de populariteit van Anglo-Amerikaanse grammofoonplaten onder jeugdige swing-
groepen en aangespoord door de hetzecampagne tegen Engelse en Amerikaanse 
grammofoonplaten en jazzmuziek in de pers, besloot de RMK uiteindelijk op 4 
februari 1942 tot een expliciet verbod van alle 'feindländischer Schallplattenmusik'. 
Onder verwijzing naar de 'Programmgestaltung des deutschen Musiklebens im 
Kriege' van 2 september 1939, werd bepaald dat met onmiddellijke ingang gram
mofoonplaten die geproduceerd waren door firma's uit vijandelijke staten, alsmede 
platen van uit vijandelijke staten afkomstige auteurs of musici, 'im Gebiet des 
Deutschen Reiches' niet meer verkocht mochten worden. Uitdrukkelijk stelde 
men vast dat het hierbij niet alleen om Duitsland zelf ging: 'Der Verkauf von 
Schallplatten mit feindstaatlicher Musik in die beseßten Gebiete hat gleichfalls 
zu unterbleiben.' Alleen voor de afzet van Franse en Russische 'vorbolschewisti
scher' platen kregen handelaren nog zes maanden de tijd. Opnamen van Bizets 
Carmen en van Chopin vielen niet onder het verbod en hetzelfde gold voor 
Hollandse, Belgische, Deense, Griekse en Noorse platen en platen van Franse 
firma's met Duitse muziek. Overigens werd op 4 februari 1942, tegelijk met deze 
verordening en wederom onder verwijzing naar de 'Programmgestaltung' van 
september 1939, in een afzonderlijke regeling ook het verbod op de verbreiding 
en opvoering van werken van Amerikaanse componisten wettelijk vastgelegd.21 

De vrije verkoop van jazz- en swingplaten in Duitse winkels was echter al sinds 
september 1939 aan banden gelegd. Het verbod op 'feindländischer Schallplatten
musik' behelsde dan ook niet meer dan een formele, juridische bevestiging van 
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een al jaren gangbare praktijk. Alleen de bepaling dat de handelsrestricties nu ook 
buiten Duitsland van kracht waren, was nieuw. 

Sinds de Duitse platenmaatschappijen in 1939 met de productie van Anglo-
Amerikaanse platen voor de binnenlandse markt waren gestopt, hadden firma's 
als Lindström en de Deutsche Grammophon Gesellschaft (DGG) zich met hun 
Amerikaanse en Engelse repertoire gericht op afnemers elders in Europa, waar ze 
het marktaandeel van de Engelse en Amerikaanse platenindustrie trachtten over 
te nemen. Zo voorzag de DGG diverse Europese landen van Amerikaans jazzre
pertoire op het label Brunswick en verkocht Lindström de al eerder genoemde 
'Odeon Swing Music'-platen, alsmede een 'Parlophone Export'-serie (beide dien
den als vervanging voor de Engelse Parlophon swingplaten) in Nederland, België, 
Denemarken, Noorwegen, Zweden, Tsjechoslowakije en de bezette Balkanlanden. 
Bovendien werden in de Berlijnse Lindström-fabrieken recente Amerikaanse en 
Engelse opnamen overgespeeld en op nieuwe matrijzen gezet. De daaruit geperste 
platen van onder anderen Duke Ellington, Red Nichols, Earl Hines, Glenn Miller 
en Nat Gonella werden vooral in de Scandinavische landen verkocht.22 

Nadat de RMK in februari 1942 de export van 'fremdländischer Schallplattenmu
sik' expliciet had verboden, bracht de Duitse platenindustrie echter hoofdzakelijk 
nog continentale jazz- en swingopnamen op de Europese markt. Al vanaf het 
moment dat de aanvoer van originele Engelse en Amerikaanse opnamen stagneerde, 
waren diverse Duitse firma's ertoe overgegaan om zelf platenopnamen in de bezette 
en neutrale landen te maken. Zo nam de DGG in Zweden de muziek van Arne 
Hülphers op en werd in België en Nederland het swingrepertoire van Stan Brenders, 
Jean Orner en Ernst van 't Hoff vastgelegd. Ook deze opnamen werden uitgebracht 
onder het label Brunswick, waarop vrijwel uitsluitend swing- en jazzopnamen 
verschenen, alhoewel de Brunswick-platen die vanaf 1941 wederom in Duitsland 
op de markt kwamen en altijd voorzien waren van een Duitse titel, veelal 'plat 
gepolijste' versies van het originele swingrepertoire bevatten. 

Telefunken, die geen Amerikaanse of Engelse matrijzen op voorraad had, nam 
de eigen productie eveneens actief ter hand. De orkesten van onder anderen Fud 
Candrix, Eddie Tower, Stan Brenders, Jean Orner uit België, Arne Hülphers en 
Thore Ehrung uit Zweden en Cesare Galli uit Italië werden door deze maatschappij 
geëngageerd. Opnamen van de Nederlandse swingaccordeonist Jacques Gerlach 
kwamen in 1940 en 1941 uit op resp. Kristal en Telefunken en in dezelfde jaren 
verschenen op het label Polydor nummers als Ich tanze mit Fräulein Dolly Swing 
en Alles wird Gut., uitgevoerd door kleine ensembles onder leiding van pianist/ham
mondorganist Guus Jansen, waarin voor het eerst ook de improvisaties van de 
Amsterdamse accordeonist Johnny Meijer te horen waren. Telefunken nam als 
enige maatschappij ook Anglo-Amerikaanse titels op met de Duitse orkesten van 
Heinz Wehner en Kurt Hohenberger en met gelegenheidsformaties onder leiding 
van Peter Kreuder. 

De meeste van deze opnamen waren in Duitsland zelf niet te koop, net zo min 
als het leeuwendeel van de in België, Nederland of Zweden geproduceerde 
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swingplaten. Er waren uitzonderingen, zoals het in 1943 door de DGG in Brussel 
opgenomen nummer Harlem Swing, gespeeld door het orkest van Jean Orner, 
maar over het algemeen verschenen er in Duitsland slechts aangepaste arrange
menten op de markt; afgevlakte dansmuziek ontdaan van improvisaties en voorzien 
van een Duitse of Franse fantasietitel.23 

Toch probeerden de platenmaatschappijen ook vervangend swingrepertoire te 
produceren voor de Duitse markt. Om de commerciële schade, veroorzaakt door 
het verbod op 'Feindländischer Schallplattenmusik', zoveel mogelijk te beperken, 
werden niet alleen bekende Duitse dansorkesten, maar ook Nederlandse en 
Belgische bands geëngageerd om de 'gaten' in de platencatalogi op te vullen.24 

Zo maakte de DGG in februari en maart 1941 en in mei 1942, toen het orkest van 
Ernst van 't Hoff in het Berlijnse Delphi Palast speelde, van de gelegenheid gebruik 
om enkele opnamen te maken, die werden uitgebracht op het label Polydor.25 

Hetzelfde gebeurde naar aanleiding van de Delphi-concenen van de Belgische 
orkesten van Jean Orner en Fud Candrix, in de herfst van 1941 en in April en Mei 
1942. Deze opnamen werden respectievelijk door de DGG (op Brunswick) en door 
Telefunken uitgebracht.26 De beste opnamen van Van 't Hoff waren exportop-
namen met Engelse titels, waaronder In the Mood, Pennsylvania 6-5000 tn Johnson 
Rag. Deze goedgearrangeerde swingnummers kwamen weliswaar niet in Duitsland 
op de markt, maar de fans konden wel beschikken over de herkenningsmelodie 
Alles wird Gut, een door Van 't Hoff zelf geschreven slow-fox, waarvan de eerste 
tonen door de goede verstaander direct geassocieerd werden met het pauzeteken 
van de BBC-radio. De vier klokslagen van het BBC-signaal kwamen net als de eerste 
vier noten onder Alles wird Gut melodisch overeen met de beginnoten van 
Beethovens vijfde symfonie. Ritmisch (kort-kort-kort-lang) klonken ze als de 'V 
van 'Victory' in morse code. Ook nummers als Du, immer wieder du! met 
voorzichtige korte soli van Cees Verschoor op tenorsaxofoon en van de Belgische 
Josse Breyere op trombone, het ietwat suffige Tanz im Carlton en de vrolijke 
quick-step Ciribiribin, waarin trompettist Rinus van den Broek enkele maten solo 
blies die zowaar aan Armstrong deden denken, waren in Duitse platenwinkels te 
koop. Datzelfde gold voor een aantal registraties van Omer op Brunswick en een 
groot deel van de Candrix-opnamen voorzover het geen Anglo-Amerikaanse 
composities betrof.27 

Toen de oorlog uitbrak, werden veel Duitse musici gemobiliseerd, hetgeen 
leidde tot de opheffing van veel gerenommeerde Duitse orkesten, waaronder 'Die 
Goldenen Sieben' en de dansorkesten van Oskar Joost, Max Rumpf en Heinz 
Wehner. Kurt Widmann en Kurt Hohenberger wisten zich te handhaven door 
buitenlandse musici in hun orkesten op te nemen. Met steun van de platenmaat
schappijen ontstonden zelfs nieuwe formaties - zoals het kleine orkest van Michael 
Jary, het combo van hot-violist Helmut Zacharias en de Willy Berking big-band 
— die vrijwel uitsluitend studiowerk verrichtten.28 Al deze orkesten hadden een 
internationale bezetting en produceerden dansmuziek voor de Duitse platenmarkt; 
vaak jazzige opnamen met swingende arrangementen. Soms lukte het de platen-
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maatschappijen om middels het samenstellen van gelegenheidsfbrmaties een kwa
litatief hoogwaardige 'Jazzersatz' op de Duitse markt te brengen. 

Een goed voorbeeld daarvan vormden de diverse combo's en orkesten van 
klarinettist Benny de Weille. De Weille, die in Duitsland (vermoedelijk in Lübeck) 
geboren was, maar twee Nederlandse ouders had en perfect Nederlands sprak, 
nam vanaf 1942 ook diverse Nederlandse muzikanten op in zijn formaties. De 
Odeon opnamen van zijn big-band, sextet en Bar-trio/kwartet waren gebaseerd 
op Duitse 'Schlagers' en eigen composities met karakteristieke swingarrangemen-
ten in een typische Goodman-stijl. Achter onschuldige titels als Schwarze Augen, 
Hallo Benny, Tanz der Pinguine en Das alte Spielmannslied vermoedde men geen 
jazz-solo's, maar 'Deutsche Tanzmusik'. Op deze manier kon zelfs de Tiger Rag, 
de absolute nummer-i-hit onder de Duitse 'Swing-Jugend', aan de aandacht van 
de ambtenaren op de RMPS ontsnappen. Dansorkestleider Willi Stanke, gebruik 
makend van het Italiaans klinkende pseudoniem 'Mario Consiglio', zette het 
nummer in 1942 op de plaat (Columbia DW 4912) onder de titel Schwarzer Panter. 
Een jaar later volgde een tweede versie, gespeeld door een studioformatie onder 
leiding van accordeonist Hans Georg Schütz en uitgebracht door de DGG op 
Grammophon en Brunswick. 29 

Net als Benny de Weille namen veel Duitse dansorkesten citaten over uit Ame
rikaanse jazz-standards. De populaire hit Joseph, Joseph van de Andrew Sisters 
bijvoorbeeld, voor de gelegenheid 'umarrangiert' tot Sie will nicht Blumen, will 
nicht Schokolade, werd door de studio-band van klarinettist Horst Winter op de 
plaat gezet, inclusief de door de orkestleider zelf vertolkte 'hot-zang'. De ritmische-, 
harmonische- en melodische structuur van dit nummer is welhaast identiek aan 
het origineel. Ook wat betreft de geluidstechniek probeerde Horst Winter, net 
als veel van zijn collega's, de voorbeelden uit de Verenigde Staten te volgen. Zo 
werden er, om de zware, droge klank van de Amerikaanse orkesten te kunnen 
benaderen, dekens in de studio opgehangen, die de galm absorbeerden. Vanaf 
1941 nam Winters' orkest tientallen dansnummers op voor de firma Tempo, die 
werden uitgebracht op het 'Special Record'-label. Onder de vele Schlagers bevon
den zich enkele goede swingcomposities in de stijl van Tommy Dorsey, Benny 
Goodman en Artie Shaw.3° Naast musici uit Duitsland, België en Italië speelden 
er zes Nederlanders in Winters studio-orkest: drummer Harry van Dijk (over wie 
later meer), trombonist Jan Koulman (hij maakte in de jaren dertig deel uit van 
Pi SchefFers 'Blue Ramblers', vanaf 1943 speelde hij samen met Scheffer in het 
orkest van Dick Willebrandts en van juli 1942 tot april 1943 maakte hij voor de 
DGG diverse platenopnamen met het orkest van Willy Stech) en verder Tony 
Heiweg (as), Rinus van den Broek (tp), André Smit (tb) en Joop 'Tip' Tichelaar 
(p), die alle vier eerder bij Ernst van 't Hoff hadden gespeeld.31 

Toen Van 't Hoff in mei 1941 weer naar Nederland ging, bleven veel musici uit 
dat orkest in Duitsland achter om zich te voegen bij een van de vele studiobands. 
De Armeense gitarist Meg Tevelian contracteerde onmiddellijk na het aflopen 
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van hun engagement in het Delphi Tip Tichelaar (p, tp), Rinus van den Broek 
(tp), Cees Verschoor (ts), Tinus Bruijn (as), André Smit (tb) en Josse Breyere (tb), 
om met hen als solisten in zijn swingcombo opnamen te maken voor Televox en 
Pallas. Later verspreidde de riet- en kopersectie van Van 't Hoff, inclusief altsaxo
fonist Tony Heiweg (ex Moochers), zich over de orkesten van oner anderen Horst 
Winter, Teddy Kleindin, Willi Stech, Freddie Brocksieper, Lutz Templin, Kurt 
Widmann, Michael Jary en Willy Berking. In de jaren 1941 tot en met 1943 werden 
hun verrichtingen vastgelegd op Tempo, Telefunken Brunswick, Grammophon, 
Electrola en Polydor.32 

De Van 't Hoff-muzikanten waren overigens niet de enige Nederlandse jazzmu
sici die meewerkten aan opnamen voor de Duitse platenmarkt. Zo is op de 
Brunswickopnamen uit januari, februri, april en juni 1943 van Brocksiepers 
'Solisten Orchester', naast Joop Tichelaar en Rinus van den Broek ook trombonist 
Henk Bosch te horen. Saxofonist Jan Meijer, eerder actief bij de AVRO-decibels' 
onder leiding van Eddy Meenk, hanteerde in 1942 de accordeon tijdens opnamen 
van het orkest van Michael Jary, waarbij ook Joop Tichelaar en drummer Harry 
van Dijk betrokken waren.33 Van Dijk was al sinds het begin van de jaren dertig 
actiefin het Duitse en Zwitserse muziekleven. Tijdens de oorlog maakte hij deel 
uit van de studioformaties van Benny de Weille, Horst Winter, Teddy Kleindin 
en Meg Tevelian en tevens speelde hij in de orkesten van Kurt Widmann, Heinz 
Wehner en Kurt Hohenberger. Met al deze ensembles maakte hij opnamen en in 
1942 verschenen op de labels Special en Tempo zelfs een aantal platen onder zijn 
eigen naam. Henk Bruyns, in de dertiger jaren bekend geworden als trompettist 
bij onder andere de 'Serenaders' onder leiding van Leo de La Fuente en de 'Red, 
White & Blue Aces' van Melle Weersma, maakte vanaf 1938 diverse platenopnamen 
met het orkest van Heinz Wehner en was in januari 1942 te horen op een 
DGG-opname van Erhard Bauschke mit seinem 'Solisten Orchestra'. Later dat jaar 
wist ook hij een plaat onder eigen naam uit te brengen bij Telefunken.34 

Desalniettemin was het platenaanbod op de Duitse markt tijdens de oorlogsjaren 
voor de meeste Jazzfans kwalitatief ontoereikend om als 'Jazzersatz' te kunnen 
functioneren. Over het algemeen werden de producten van de Duitse orkesten 
en studiobands, op enkele uitzonderingen na, door de liefhebbers niet serieus 
genomen, zeker niet als vervanging voor originele Engelse en Amerikaanse opna
men.35 Platenrecensenten en muziekcritici dachten daar anders over. Naar aanlei
ding van een proefopname van het nummer Excentric-Fox, gespeeld door het 
orkest van drummer Freddie Brocksieper, schreef musicoloog Herbert Gerigk: 

Man traut seinen Ohren nicht: eine soeben erst angekündigte Aufnahme, die 
als Stichprobe neuer Tanzmusik zur Besprechung angefordert wurde, besteht 
aus allen jenen Elementen, die wir gemeinhin als jüdisch und zersetzend 
bezeichnen. Was die Brocksieper-Solisten in dem Exentric-Fox bieten, ist 
verbotsreife Jazzmusik, die einer Welt entstammt, die nicht die unsere ist und 
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die nichts im deutschen Volk zu suchen hat. Wieso darf solche entartete Musik 
aufgenommen und vervielfältigt werden?3^ 

Onder de toenemende druk van dergelijke kritieken en bij gebrek aan goede musici 
- de meesten werden na de afkondiging van de 'totalen Krieg' gemobiliseerd, 
tewerkgesteld of keerden terug naar hun geboorteland — moesten de Duitse gram
mofoonplatenfirma's in de loop van 1943, zowel in Duitsland als in de bezette 
gebieden, stoppen met het maken van platenopnamen. De laatste registraties 
vonden plaats in december 1943. 

De Duitse radiopolitiek 

Aan de mogelijkheid om via buitenlandse radiozenders legaal naar swing en jazz 
te luisteren, was met de uitvaardiging van het 'Abhörverbot von Auslandsendern' 
op i september 1939 formeel een eind gekomen. Overigens was bij Goebbels de 
angst dat het luisteren naar buitenlandse radioberichten de geloofwaardigheid van 
de Duitse propaganda zou aantasten en tot defaitisme kon leiden zo groot, dat 
ook aan Gauleiters en Reichsministers geen 'Sondergenehmigung' werd verleend. 
Zelfs nadat een aantal van hen zich daarover schriftelijk bij de Reichskanzlei had 
beklaagd, volhardde Hitler in zijn weigering, alhoewel hij voor twee appellanten 
een uitzondering maakte: De Reichsminister für die besetzten Ostgebieten kreeg 
toestemming de vijandelijke propaganda van radio Moskou af te luisteren en 
enkele Nederlandse medewerkers van Rijkscommissaris Seyss-Inquart mochten 
de uitzendingen van radio Oranje volgen.37 

Ondanks het risico op gevangenis- en tuchthuisstraffen, oplopend van vijf tot 
tien jaar, werd het 'Abhörbverbot' toch op grote schaal overtreden, getuige de 
'Meldungen aus dem Reich' van 10 april 1940, waarin de SD gewag maakte van 
het onder de bevolking wijdverbreide misverstand dat het afluisteren van buiten
landse muziekuitzendingen niet verboden was.38 Vooral de programma's van de 
BBC waren geliefd, niet alleen bij de burgerbevolking, maar ook in het leger. Sinds 
het begin van de oorlog zonden de Engelsen jazzmuziek uit, zowel in hun 
Duitstalige propaganda-uitzendingen als in de reguliere programma's. 

Het succes van de 'Sandwich-formule': het 'verpakken' van de nieuwsberichten 
in populaire muziek, leidde ertoe dat aan het eind van 1939 ook de Duitsers gebruik 
gingen maken van jazz- en swingmuziek in propagandauitzendingen, die gericht 
werden op Engeland, Amerika en de bezette gebieden. Tot op dat moment had 
men voor propagandadoeleinden vrijwel alleen de sinds de Olympische Spelen 
van 1936 consequent uitgebouwde kortegolfzenders voor intercontinentaal radio
verkeer aangewend, zij het pas vanaf eind 1939 op volle sterkte. In 1943 waren er 
in totaal 23 van deze in technisch opzicht geavanceerde 'Uberseesender' in bedrijf, 
waarop in 25 talen 'Sprachendienstsendungen' te horen waren. Volgens Goebbels 
ging het om 'ausgesprochehe Propagandasendungen, die als Nachrichtensendun-
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gen getarnt seien'. Behalve de 'Übersee-Sender', die al in een vroegtijdig stadium 
waren ontwikkeld, beschikte de Duitse 'Auslandsrundfunk' (ARF) toen de oorlog 
uitbrak nog nauwelijks over geschikte lange- en middengolfzenders voor de op 
Europa gerichte radiopropaganda. Alleen de tijdens de eerste oorlogsmaanden in 
gebruik genomen zender bij Bremen was krachtig genoeg om als zodanig te 
fungeren. Pas nadat ook de zendinstallaties in de bezette gebieden konden worden 
ingeschakeld, was er voldoende capaciteit om met de Duitse 'Europasender' aan 
de internationale 'Ätherkrieg' deel te nemen.39 

Via de Europasender 'Bremen' zond men Engelstalige programma's uit om de 
vijand aan de overkant van het kanaal te demoraliseren. Vooral het programma 
'Germany Calling', gepresenteerd door de uit Ierland afkomstige William Joyce, 
alias 'Lord Haw Haw', kreeg grote bekendheid. Joyce, die voor de productie van 
zijn uitzendingen aanvankelijk eenmaal per week, maar later vrijwel dagelijks in 
de kortegolf-radiostudio aan de Berlij nse Kaiserdamm vertoefde, was de voormalige 
propagandachef van de Engelse fascistenleider Oswald Mosley. Zijn zelfgeschreven, 
cynische commentaren, waarin de vermeende corruptie van Winston Churchill 
en zijn 'joodse' vrienden centraal stonden, werden afgewisseld door korte sketches 
en jazzmuziek, grotendeels swingnummers van Engelse en Amerikaanse origine, 
die al sinds 1938 op de lijst met 'Unerwünschte Werke' stonden.40 Ze werden 
gespeeld door 'Charlie and his Orchestra', een speciaal voor dit doel geformeerde 
studioband onder leiding van de uit Düsseldorf afkomstige saxofonist Lutz Tem-
plin. 

Templin volgde in april 1940 Erhard Bauschke en Edmund Kötscher op, die al 
vanaf 1939 radio-orkesten voor de Duitse 'Kurzwellensender' hadden geleid, maar 
inmiddels opgeroepen waren voor de dienstplicht. Hun propaganda-orkesten 
waren op last van het Pro-Mi en in nauwe samenwerking met de 'rundfunkpoli
tische Abteilung' van het 'Außenministerium' samengesteld ten behoeve van de 
ARF.41 Om het muzikale deel van de Duitse radio-uitzendingen naar het buitenland 
actueel en op peil te houden, zette Templin met zijn orkest tussen 1940 en 1943 
in totaal zo'n 250 nummers op de plaat. De meeste opnamen vonden plaats tussen 
negen en twaalf uur 's morgens in Studio ix van de DGG aan de Alte Jakobstraße 
31 in Berlijn. Van elke opname werden zo'n vijftig tot honderd platen geperst. 
Deze waren niet alleen bestemd voor de verschillende op het buitenland gerichte 
kortegolfzenders, maar werden ook — 'zur einheitliche Programmgestaltung' — 
verstuurd naar radiostations in de bezette gebieden en verspreid in diverse Duitse 
krijgsgevangenkampen ter beïnvloeding van de daar aanwezige Britse en Ameri
kaanse soldaten.42 

Templin, door de muzikanten zelf gekozen als muzikaal leider, was in de 
gelegenheid gesteld de beste studiomuzikanten te engageren die er op dat moment 
in Duitsland te vinden waren. Drummer Fritz (Freddie) Brocksieper, tenorsaxo
fonist Eugen Henkel, altsaxofonist Teddy Kleindin, trombonist Willy Berking, 
trompettist Charly Tabor en bassist Otto Tittmann vormden de kern van het 
orkest. Walter Leschetitzky was eerste violist en Heinz Munsonius de reguliere 
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accordeonist. Franz Mück (p), Detlev Lais (ts), Helmut Zacharias (v), Margot 
Friedländer (z) en tientallen anderen zorgden regelmatig voor versterking. 

Velen van hen hadden evenwel ook andere verplichtingen, onder andere in het 
kader van de Truppenbetreuung (waarover later meer), waardoor al snel een gebrek 
aan goede musici ontstond. Om die reden en omdat sommigen, zoals Tabor, een 
oproep kregen voor de militaire dienst, werd het orkest vanaf eind 1940 aangevuld 
met buitenlandse musici, zoals de Italiaanse pianist Primo Angeli, de eveneens uit 
Italië afkomstige trompettist Giuseppe Impallomeni en de Nederlandse tenor
saxofonist/zanger Barend ('Bob') van Venetië, die in de jaren dertig nog bij de 
'Blue Ramblers' van Pi Scheffer had gespeeld. Toen diverse musici uit Templins 
orkest — onder anderen Berking en Mück — in april 1942 gingen werken in het 
'Deutsche Tanz-und Unterhaltungsorchester' (DTU), werden ter vervanging re
gelmatig de uit het orkest van Ernst van 't Hoff afkomstige blazers Rinus van den 
Broek (tp), André Smit (tb), Josse Breyere (tb) en Joop 'Tip' Tichelaar (tp) 
geëngageerd.43 

De meeste muzikanten namen, onafhankelijk van het propagandaorkest, ook 
platen op onder hun eigen naam. Vooral Freddie Brocksieper, de Duitse Gene 
Krupa, was actief als leider van diverse studioformaties, waarvoor hij vrijwel altijd 
ook leden van het Templin-orkest engageerde. Van januari tot juni 1943 schakelde 
hij zelfs bijna het voltallige orkest in bij enkele big-band-opnamen voor Brunswick, 
waaraan overigens ook de leider van de 'Blue Ramblers', trombonist Pi Scheffer, 
en de pianist-gitarist Hans Vlig van der Sijs — hij speelde onder meer bij de 
'Moochers', het 'Avro Dansorkest' en vanaf 1941 bij Ernst van 't Hofï—hun 
medewerking verleenden als arrangeurs. Over de activiteiten van het propagan
daorkest werd tijdens deze sessies echter nooit gesproken. De leden van de band 
namen strikte geheimhouding in acht.44 

In het programma van Joyce fungeerde het orkest als lokaas. De arrangementen, 
door vijf goedbetaalde experts samengesteld uit standaard zettingen van actuele 
Amerikaanse swingnummers en oudere 'evergreens', en gespeeld door topmuzi-
kanten op nieuwe, door het Pro-Mi beschikbaar gestelde instrumenten, waren 
bedoeld om de aandacht van de Engelse soldaten en burgers te trekken. Het was 
een poging de Britse moraal te ondermijnen met perfect uitgevoerde moderne 
muziek, waardoor de suggestie gewekt moest worden dat het programma van 
Joyce vanuit Engeland zelf werd uitgezonden.45 

Om het propagandistische effect te vergroten besloot men de nummers te 
voorzien van anti-Britse en anti-Amerikaanse teksten. De in 1902 te Duisburg 
geboren loodgieterszoon Karl 'Charlie' Schwedler — aan hem ontleende het orkest 
haar naam — fungeerde met een 'would-be' Engels accent als zanger en schreef 
daarenboven zelf alle teksten.40 Om de luisteraar op het verkeerde been te zetten, 
hield hij zich in het eerste couplet van een bekend nummer vaak aan de originele 
tekst, om dan vervolgens in de tweede strofe uit te pakken met anti-joodse 
commentaren of, zoals in het geval van Charles Trenets hit Boom, met een lofzang 
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op de effectiviteit van de Duitse U-Bootvloot: 'Boom, why did my ship go boom?' 
De meeste teksten waren evenwel gericht tegen Roosevelt en vooral tegen Churchill: 

Who is that man with the big cigar, 
whose greatest friend is the USSR? 
He's known around from near and far, 
that actor man with the big cigar. 

He puffs away every night and day 
with a twinkle in his eye 
and all the while, behind that smile 
lurks many an untold lie. 

Down Whitehall way 
you'll see his car. 
He's here, he's there, he's everywhere, 
the friend of the USSR. 

Peace stands for vanquish, 
it's the slogan of his land 
and he'll fight until it's finished 
and there is no one left to stand. 

He'll keep the red flag flying, 
though hammered black and blue, 
for he's getting more than he bargained for, 
that fat friend of the jew. 

So keep your chins up one and all 
and remember what I say: 
If Britons were to Britons true, 
they'd send that man away.47 

Schwedler, die sinds 1939 als 'fremdsprachiger Mitarbeiter' in dienst was bij de 
'rundfunkpolitische Abteilung' van het ministerie van Buitenlandse Zaken, werd 
voor zijn 'propagandistische Umdichtungen englischer Lieder und von ihm selbs 
gesungener Propagandaschallplatten' in 1943 onderscheiden met het 'Kriegsver
dienstkreuz'. 4° 

Begin 1940 wees een BBC-enquête uit dat 26,5 % van alle Britse luisteraars regelmatig 
afstemden op de Engelstalige programma's van de Duitse 'Europasender'. Een 
kleine 6 miljoen Britten luisterden bijna dagelijks naar 'Germany Calling'.49 Deze 
grote luisterdichtheid was echter op de eerste plaats te danken aan het feit dat 
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tijdens het programma de groeten van met name genoemde Engelse krijgsgevan
genen werden doorgegeven. De muziek van Goebbels propagandaband was geliefd 
bij Duitse swing-fans die de signalen van de ARF op de korte golf wisten op te 
vangen, maar niet bij het Engelse radiopubliek, dat volop beschikte over betere 
muzikale alternatieven. Ook de effectiviteit van de 'Charly-platen' in de krijgs-
gevangenkampen liet te wensen over. Zeker nadat het Duitse leger overal in het 
defensief was gedrongen, waren de propagandateksten niet meer te gebruiken 
zonder de lachlust van de Engelse en Amerikaanse gevangenen op te wekken. 
Vanaf 1943 werden de platen niet langer gedistribueerd over de verschillende 
kampen, maar met dozen tegelijk weggegeven aan eenheden van de Wehrmacht.50 

Desondanks bleven Charlie and his Orchestra in actieve dienst bij de ARF. De 
toenemende bombardementen op Berlijn en de noodzaak het aantal propagan-
da-uitzendingen in het kader van de geïntensiveerde 'Ätherkrieg' met Engeland 
op te voeren, vormden in 1943 aanleiding om de muziekproductie van de pro
gramma's voor de DES te decentraliseren. De redacties voor het gesproken woord 
bleven in Berlijn, maar voor de muziekopnamen werden 'Außenstellen' ingericht 
in Wenen, München, Luxemburg, Stuttgart, Königsberg en Hilversum.51 

Het orkest van Templin werd in september 1943 overgeplaatst naar Stuttgart. 
Op dat moment telde het gezelschap nog slechts enkele Duitsers, onder wie 
Templin zelf, Brocksieper, Tittmann, en Max Gursch op bandonion. De overige 
musici kwamen uit Italië, België en Nederland. Ze speelden vanuit de studio's 
van de aldaar gevestigde 'Reichssender' over de korte golf voor de strijdkrachten 
en bleven doorgaan met het maken van 'hot jazz'-grammofoonplaten die, nadat 
ze naar Berlijn waren getransporteerd, in de uitzending van Joyce en andere 
radioprogramma's werden gemonteerd. Pas in 1945, toen de studio aan de Stuttgar
ter Charlottenplatz in vlammen opging, staakte de band zijn activiteiten.52 

In 1943 werd nog een tweede propagandaorkest opgericht, bestaande uit de beste 
jazzmusici van Wenen. Dit 'Wiener Tanzorchester des Europasenders des 
Reichsrundfunks' verzorgde via de 'Europasender Donau' Anglo-Amerikaanse 
hot-music voor de vijandelijke legers op de balkan en aan het oostfront. De 
propagandistische waarde van het orkest lag niet in de songteksten (het repertoire 
bestond uitsluitend uit instrumentale nummers), maar in het vermogen om met 
moderne Amerikaanse dansmuziek de vijand ertoe te verleiden zo lang mogelijk 
op de Duitse zender af te stemmen.^ Om dezelfde reden bracht een propaganda-
swingband onder de naam 'Die Goldene Sieben' klassiek jazzrepertoire ten gehore 
over radio Bremen.54 

Nu waren deze op instigatie van het Pro-Mi opgerichte orkesten niet de enige 
die de propagandauitzendingen voor de ARF opluisterden. Ook bestaande orkesten 
met een gevestigde reputatie werden daartoe ingezet. In april 1942 verzorgde de 
Belgische formatie van Fud Candrix in het Delphi-I-'allast in Berlijn de muziek 
tijdens een rechtstreekse uitzending, gepresenteerd door 'Lord Haw Haw'. In the 
Mood, St.Louis Blues en andere verboden nummers moesten in de meest opzwe
pende stijl ten gehore worden gebracht teneinde via de korte golfde belangstelling 
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van de geallieerde soldaten vast te houden. Het programma werd afgewisseld met 
originele Amerikaanse jazz-opnamen en de persoonlijke groeten van Engelse 
krijgsgevangenen.55 

Tegelijk met de decentralisatie van de DES raakten ook Nederlandse orkesten 
betrokken bij de propagandauitzendingen voor de ARF. Met ingang van i juni 
1943 werden 'Hilversum 2' en de daaraan gekoppelde middengolfzender Lopik 
onttrokken aan de 'Nederlandsche Omroep' (NO) en rechtstreeks onder gezag van 
de Duitse 'Reichsrundfunkgesellschaft' (RRG) geplaatst.56 Onder de naam 'Calais 
11' moest het station, als onderdeel van de DES, de Engelstalige propaganda
uitzendingen overnemen, die tot op dat moment door de zenders 'Bremen' en 
'Friesland' waren uitgezonden. Eberhard Taubert, die de leiding had over de 
'Rundfunkbetreuungsstelle' (RBS) in Nederland, benadrukte tegenover de auto
riteiten van de NO en het DVK herhaaldelijk het belang van deze maatregel: 

Die Einschaltung des Senders Hilversum 11 in das Sendenetz der deutschen 
Europasender bedeutet eine wesentliche Verstärkung der deutschen Aus
landspropaganda, der eine kriegsentscheidende Bedeutung beigemessen 
wird.57 

In de DES-Außenstelle Hilversum werden alleen de muziekopnamen voor de 
propagandauitzendingen gemaakt; het gesproken woord, onder anderen van Wil
liam Joyce, kwam uit Berlijn. 

In augustus 1943 verhuisde de muziekproductie van alle op Engeland gerichte 
DES-programma's van Berlijn naar de Hilversumse Studio B, de voormalige KRO-
en NCRV-studio van de NO. Aanvankelijk werd daar het geluid vastgelegd op 
Simplex glasplaten, maar vanaf begin 1944 geschiedde de registratie en de montage 
met behulp van magnetofoonband, een technologisch novum, waarvoor uitslui
tend ten behoeve van de DES de benodigde apparatuur uit Duitsland was aange
voerd. Vervolgens kopieerde men de geluidsbanden met de eindmontage op 
grammofoonplaten, die dan door een koerier naar de DES-außenstelle Luxemburg 
werden gebracht. Daar stelde men het definitieve programma samen uit de in 
Holland geproduceerde muziek en de vanuit Berlijn gerelayeerde teksten. De in 
Lopik gestationeerde zender werd niet direct vanuit Hilversum aangestuurd, maar 
gekoppeld aan de Luxemburgse zender. Pas na de geallieerde invasie in Normandie 
verviel die koppeling en concentreerde men de gehele muziekredactie in Hilversum. 
Als gevolg van voortdurende kabelstoringen vestigde enige tijd later ook de Berlijnse 
redactie zich in het Gooi, zij het voor korte duur.58 

Al het technische personeel van de DES in Hilversum was overgenomen van de 
NO. De technici werden door de RGG 'Kriegsdienstverpflichtet' gesteld, wat inhield 
dat zij niet voor tewerkstelling in Duitsland in aanmerking kwamen. Dat gold 
ook voor de musici, die waren geselecteerd om Calais 11 'hinsichtlich des Kultur
programmes' te verheffen tot 'die Visitenkarte Deutschlands'.59 
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Het hoofd van de DVK-afdeling Muziek, Jan Govert Goverts, zag in de oprichting 
van de nieuwe zender een kans om de leden van het Utrechtsch Stedelijk Orkest 
(uso) te vrijwaren voor transport naar Duitsland. Op zijn instigatie werd bijna 
het voltallige gezelschap, onder leiding van dirigent Willem van Otterloo, onder
gebracht bij de DES. Op 19 augustus 1943 namen de werkzaamheden van het 
nieuwe orkest, waarin ook enkele musici van de voormalige Haarlemsche Orkest 
Vereeniging (HOV) en het Opera-orkest van de NO waren opgenomen, een aan
vang.60 

Uit de Nederlandse radiomusici werden voorts een zigeunerensemble, diverse 
kleinere combo's, waaronder dat van Frans Wouters en een veertig man sterk 
amusementsorkest geformeerd.61 Dat amusementsorkest stond onder leiding van 
Marinus Adam, de voormalige dirigent van de HOV. Nadat de HOV in het kader 
van de arbeidsinzet in juni 1943 was opgeheven, aanvaardde hij zijn nieuwe 
betrekking bij de DES, naar eigen zeggen zonder te weten dat het om een 
propagandazender ging. 2 

De voor de propaganda-uitzendingen verreweg belangrijkste bijdrage moest 
evenwel komen van de Nederlandse jazzorkesten die bij de NO onder contract 
stonden: De 'Ramblers' onder leiding van Theo Uden Masman, het orkest van 
Dick Willebrandts en de band van Ernst van 't Hoff.63 Volgens Masman was zijn 
orkest gevorderd door de Duitsers om voor de DES te spelen: 

Hilversum 11 wordt een Duitsche propagandazender die met behulp van 
daartoe 'gevorderde' orkesten, waaronder ook Willebrandts en de Ramblers, 
uitsluitend Amerikaansche en Engelsche muziek met Engelsche refreinzang 
gaat uitzenden. 

Zo schreef hij op 4 juni 1943 aan een Wageningse fan: 

Of het anoniem gebeurt weet ik niet; zoo men wèl onze oude naam 'Ramblers' 
gaat ge- of misbruiken, weten jullie hoe wij het zélf vinden. Er zat echter niets 
anders op; liever dit dan 6 van mijn jongens naar Duitschland en Barendse als 
kri j gsgevangene. 64 

Uit muzikaal oogpunt was het orkest van Dick Willebrandts verreweg de interes
santste formatie. Pi Scheffer schreef de meeste arrangementen, wat hij trouwens 
ook na de oorlog bleef doen voor vrijwel alle belangrijke omroeporkesten. In het 
orkest speelde hij bovendien trombone, net als Francis Bay, die later zou uitgroeien 
tot de bekendste big-band-leider van België. Het absolute 'dream team' werd 
evenwel gevormd door de saxofoonsectie. Deze bestond uit Bep Rowold, de latere 
leider van de Skymasters, Tinus Bruijn en Kees Bruijn, respectievelijk lead-alt en 
tenor van de naoorlogse 'Ramblers', Cees Verschoor, de toekomstige lead-alt van 
het 'Metropole Orkest' en Bernard 'Ben' Libosan, de voormalige tenorist bij Van 
't Hoff.65 Vanwege de artistieke uitdaging, de hoge verdiensten (volgens gitarist 
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W i m Sanders zo'n zeshonderd gulden per maand) en de mogelijkheid om ondanks 

de verplichte arbeidsinzet toch in Nederland te kunnen blijven werken, dacht 

niemand eraan het orkest te verlaten toen men voor de Duitse propagandazender 

moest gaan spelen. ° 

De band van Willebrandts bracht voor de DES-microfoon modern Engels en 

Amerikaans repertoire ten gehore in een strakke, perfect getimede swingstijl, à 

la Glenn Miller. O m de programma's actueel te houden , luisterde Pi Scheffer 

's avonds in de studio naar de BBC-radio. Interessante arrangementen zette hij op 

het gehoor onmiddellijk om in een partituur. O o k werden er op glasplaten en 

later op band opnamen gemaakt van de BBC en andere vijandelijke zenders die, 

meestal via de korte golf, recente Amerikaanse jazz-composities uitzonden. Aan 

de hand van deze opnamen konden Scheffer en Bay nog nauwkeuriger de Ame

rikaanse arrangementen kopiëren en de orkestraties uitschrijven.67 Met sommige 

arrangementen wist Scheffer zelfs Ellingtons' 'Jungle Sound' uit de jaren dertig 

te benaderen, wat goed te horen was in nummers als Entre Nous en Rendez-vous 

in Saigon. O m een zwaardere klank te verkrijgen, zoals van Amerikaanse orkesten, 

werd de bezetting met drie man uitgebreid. Bovendien zongen Nelly Verschuur 

en Jan de Vries uitsluitend in het Engels en kon er naar hartelust gesoleerd worden. 

Kortom: alles wat in de concertzaal en bij de NO verboden was, werd in het kader 

van de Duitse propaganda-uitzendingen nu juist geapprecieerd. 8 

O o k H.Ph . Callenfels, 'leider van het bureau Radiopragramma's' op het DVK, 

was zich hiervan bewust. Omda t in juli 1943 nog steeds niet duidelijk was welke 

orkesten de N O aan de DES moest afstaan, adviseerde hij Goverts te wachten met 

het bestraffen van Klaas van Beeck en andere musici, die 'het negerelement' in 

hun muziek niet wisten uit te bannen: 

Waar het in de bedoeling ligt om de over te nemen orkesten voor den 

propaganda-zender bij voorkeur jazzmuziek te laten spelen, heeft het naar mijn 

meening geen zin straffe maatregelen te treffen tegen orkesten, die in de 

toekomst wellicht toch alle vrijheid genieten bij het brengen van de door hen 

verzorgde dansmuziek. 9 

Voor de effectiviteit van de Duitse ARF was muzikale vrijheid een voorwaarde. 

He t streven naar een grote luisterdichtheid impliceerde dat men tegemoet kwam 

aan de smaak van het grote publiek, ook al ging dat ten koste van de officiële 

radiopolitiek, die er immers op gericht was alle jazzmuziek uit de ether te verbannen. 

Deze voor het Duitse radiobeleid zo karakteristieke ambivalentie leidde vooral bij 

de programmering van de 'Inlandsrundfunk' tot grote problemen. In tegenstelling 

tot de pragmatische aanpak van de op het buitenland gerichte radiopropaganda, 

waarin resoluut voor de jazzmuziek als bindmiddel gekozen werd, volgde men ten 

aanzien van de 'Deutsche Reichssender', bestemd voor Duitse burgers en militai

ren, een weifelende koers. Sinds 9 juni 1940 was op deze zenders alleen het 

'Kriegsbedingte Einheitsprogramm des gesamten Großdeutschen Rundfunks' te 
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ontvangen, dat vrijwel uitsluitend in Berlijn werd samengesteld. Goebbels had tot 
deze verregaande programmaconcentratie besloten, vanwege de noodzakelijke 
'straffere Programmsteuerung' tijdens de ophanden zijnde invasie van Nederland, 
België en Frankrijk. Alle Rijkszenders (in totaal 14 hoofdzenders en 21 steunzenders, 
volgens opgave van de RRG van 31 maart 1940) zonden meestentijds hetzelfde 
programma uit, dat behalve door sterk verkorte uitzendtijden vooral gekenmerkt 
werd door een overmaat aan frontreportages en berichten voor de Wehrmacht.70 

Toch lag het voor de hand, gezien het grote aantal overtredingen van het 
afluisterverbod, om de door de ARF beproefde 'sandwich formule' ook bij de 
binnenlandse omroep te introduceren, teneinde het eigen publiek aan de eigen 
zenders te binden. Tot ergernis van Goebbels waren het vooral Wehrmachtsoldaten 
en in het bijzonder Luftwaffe-officieren die naar de Engelse radio luisterden, 'nicht 
wegen der Wortsendungen, sondern wegen der schmissigen Musik'. Ook een 
luchtmachtofficier, zelfs al droeg hij het ridderkruis, mocht zich niet schuldig 
maken aan overtreding van het afluisterverbod, 'eines Verbrechens, das der Führer 
mit Zuchthausstraffe bedroht hat'. Om de naleving van het verbod te vergemak
kelijken, waardoor al te draconische maatregelen konden worden vermeden, 
besloot men twee zenders vrij te maken, 'die Abends nach 8.15 Uhr leichte, 
schmissige Tanzmusik bringen'.71 Met het voortduren van de oorlog kwamen er 
in de nieuw bezette gebieden steeds meer soortgelijke soldatenzenders bij. Ze 
werden opgericht door de Wehrmacht, met steun van het ministerie van Buiten
landse Zaken en het Pro-Mi in onder andere Oslo, Bergen, Warschau, Calais, 
Weichsel, Minsk en Belgrado en de programmering weerspiegelde de voorkeur 
voor moderne dansmuziek onder de soldaten. Vooral de zenders van radio 
Belgrado, radio Weichsel en radio Calais zonden kwalitatief goede swingmuziek 
uit van zowel plaatselijke orkesten als Engelse en Amerikaanse bands. Tot genoegen 
van de jazz-fans aan het thuisfront kon het signaal van deze soldatenzenders ook 
in Duitsland opgevangen worden.72 

Veel mogelijkheden om dit tegen te gaan waren er overigens niet. Al eerder was 
duidelijk geworden dat pogingen daartoe niet het gewenste resultaat hadden. Zo 
bleek het sinds 1 oktober 1939 wekelijks op zondag door de Duitse radio uitge
zonden, vier uur durende 'Wünschkonzert für die Wehrmacht', live vanuit de 
grote zaal van het Berliner Funkhaus, uiteindelijk niet opgewassen tegen de 
aantrekkingskracht van de Engelse zenders. Dit ondanks Goebbels' aanwijzingen 
'dass die Tendenz der Wünschkonzerte heiter, unterhaltungsmäßig und populär 
bleiben soll' en dat de concerten 'weniger Ernst als bisher' zouden beginnen en 
ontdaan moesten worden van 'veralteter bürgerlicher Männergesang'. Toen er in 
oktober 1940 voorgesteld werd om de vrije keus van verzoeknummers te beperken, 
wees Goebbels dat af: 'Wenn wirklich auch Stücke ausgesucht würden, die nach 
strengen Maßstab kitschig seien, so sei dagegen im allgemeinen gar nichts zu 
sagen; man solle nur ruhig den Wünschen des Volkes nachkommen.'73 

Nu viel de 'wens van het volk' lang niet altijd samen met de smaak van de 
gemiddelde soldaat, hetgeen tot uiting kwam in een eindeloze reeks brieven van 
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luisteraars die zich ergerden aan de 'total verjazzte' muziek op de radio.74 Mede 
hierdoor bleef de hitparade voor het front hoofdzakelijk bestaan uit kinderkoren, 
Hongaarse dansen, marsen, schlagers, symfonieën en lichte 'Tanz- und Unterhal
tungsmusik' met een laag swinggehalte, wat bij menig soldaat tot schampere 
reacties aanleiding gaf. In plaats van te luisteren naar het Wünschkonzert - 'man 
ist ja nicht verrückt' — kozen ze voor buitenlandse zenders en in enkele gevallen 
draaiden ze zelf swingplaten op een mobiele koffergrammofoon.75 

Als gevolg van de internationale politieke ontwikkelingen werden de program
ma's van de Duitse radio sinds 1937 en in versterkte mate na het uitbreken van 
de oorlog, gedomineerd door het gesproken woord. Door het teruglopende aandeel 
muziek en vooral lichte muziek was de concurrentiepositie van de Duitse radio 
ten opzichte van buitenlandse zenders steeds verder verslechterd. Dit deed Goeb
bels in het voorjaar van 1940 besluiten tot aanpassing van de programma's. Tijdens 
de ministersconferentie van 27 juni 1940 werd 'angesichts der veränderten Lage' 
(bedoeld werd: de succesvolle afronding van de 'West Feldzug') het verbod op 
nieuwe speelfilms opgeheven. 'Ebenso soll der Rundfunk ab sofort wieder leichtere 
Musik (Operetten- un Walzermusik) senden, während moderne Tanzmusik erst 
dann wieder gesendet werden darf, wenn auch das Tanzverbot aufgehoben ist.'7" 

De 'Umgestaltung' van de programma's verliep evenwel traag en moeizaam, niet 
in de laatste plaats door toedoen van conservatieve, partijgetrouwe radio-autori
teiten als Reichssendeleiter Hadamovsky en de directeur-generaal van de Reichs 
Rundfunk Gesellschaft (RRG) Heinrich Glasmeier. Tijdens de zitting van 15 
augustus 1940 drong Glasmeier er bij Goebbels op aan om operette en uitgesproken 
dansmuziek zo veel mogelijk te vermijden. Volgens de minister mochten de 
uitzendingen met operettemuziek voortgezet worden, 'wobei aber die leichtere 
Musik von anderer eingerahmt sein muß'.77 De frontsoldaten bleven ondertussen 
luisteren naar vrolijker programma's op vijandelijke zenders. 

Een en ander bleek toen kolonel Hans-Leo Martin verscheen op de ministers
conferentie van 31 oktober 1940. Namens het Oberkommando der Wehrmacht 
deelde hij mee dat 'bei den drei Wehrmachtteilen ein verstärktes Abhören des 
feindlichen Nachrichtendienstes beobachtet wird'. Omdat de troepen in hun vrije 
tijd lichte muziek wilden horen, stemden ze af op de Britse zender en luisterden 
dan 'aus Gedankenlosigkeit' ook naar de nieuwsberichten. Hij drong erop aan de 
programma's van de Duitse omroep op te vrolijken met dansmuziek, zodat ze een 
alternatief boden voor de Engelse zenders. Glasmeier wierp tegen dat 'bis zur 
äußersten Grenze die Auflockerung der musikalischen Darbietungen bereits erfolgt 
sei' en dat wanneer de muziekprogramma's 'noch leichter sein sollten', het verbod 
op moderne dansmuziek zou moeten worden opgeheven. Desondanks vroeg 
Goebbels aan Martin om de opvattingen binnen de Wehrmacht ten aanzien van 
dansmuziek nader te inventariseren.78 

Goebbels' radiopolitieke aanwijzingen in de daarop volgende maanden verraad
den hoe hij voortdurend heen en weer geslingerd werd tussen twee tegenstrijdige 
ambities. Vanuit cultuurpolitieke overwegingen moesten alle jazzinvloeden uit de 
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programma's van de Reichssender geweerd worden, maar om her afluisreren van 
vijandelijke zenders tegen te gaan, was het tegelijkertijd noodzakelijk om aan de 
muzikale wensen van de soldaten tegemoet te komen. 

Een dag nadat hij in een toespraak ter gelegenheid van het vijftigste Wünschkon
zert op i december 1940 het belang van humor en muziek voor de benodigde 
geestelijke kracht in de strijd tegen Engeland had onderstreept, gaf Goebbels zijn 
departementsadministrateur (vanaf mei 1941 staatssecretaris) Leopold Gutterer 
opdracht te onderzoeken welke departementale afdeling verantwoordelijk was 
voor het verbieden van her nummer How do you do, gezongen door de onder 
soldaten grenzeloos populaire Chileense zangeres Rosita Serrano.79 Nog in dezelfde 
week drong hij er op aan om in een aantal uitzendingen 'gute Tanzmusik 
(Rheinländer, Polka, Walzer und andere landschaftlich gebundene Tänze)' af te 
wisselen met moderne dansen en op 20 december kreeg Glasmeier instructies om 
tijdens de avondprogramma's rekening te houden met het inmiddels gedeeltelijk 
opgeheven dansverbod, overigens zonder daarbij het aandeel operette geheel over 
het hoofd te zien. ° 

Zodra evenwel de lichtere programmering was ingezet, wierp Goebbels zich op 
als voornaamste criticaster van de moderne dansmuziek en beval de censuur van 
alles wat op jazz leek. 'Auf Grund der Erfahrungen des letzten Wünschkonzertes 
ordnet der Minister an, daß alle zur Dabietung gelangenen Lieder und auch alle 
Improvisationen einer Vorzensur unterworfen werden sollen', aldus het verslag 
van de ministersconferentie van 16 januari 1941. Twee weken later presenteerde 
Goebbels zijn standpunt ten aanzien van jazzmuziek op de Duitse radio en bepaalde 

als grundsätzlich verboten: 1. Musik mit verzerrten Rhythmen, 2. Musik mit 
atonaler Melodieführung und 3. die Verwendung von sogenannten gestopften 
Hörnern. Diese Regelung sei von nun ab bindend für die Darbietung jeglicher 
Art von Tanzmusik. l 

Dat de nieuwe directieven niet zonder resultaat bleven, bleek toen de SD in haar 
'Meldungen aus dem Reich' van 6 maart triomfantelijk verslag deed van de grote 
waardering die de door de radio uitgezonden dans- en amusementsmuziek 'in 
breiten Hörerkreisen' ten deel viel.82 Het probleem dat veel Duitse soldaten bleven 
afstemmen op vijandelijke zenders, was daarmee natuurlijk niet dichter bij een 
oplossing gekomen. Op verzoek van de legerleiding werd herhaaldelijk onderzoek 
verricht naar geëigende tegenmaatregelen, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een 
voorstel van de afdeling Wehrmacht Propaganda van het OKW om de radio-ont
vangers te voorzien van stickers met daarop de door Goebbels gesanctioneerde 
tekst: 'Das Abhören ausländischer Sender ist ein Vergehen gegen die nationale 
Sicherheit unseres Volkes. Es wird auf Befehl des Führers mit schweren Zucht
hausstrafen geahndet. Soldaten denkt daran.'83 

Inmiddels was het aandeel lichte muziek in de programmering van de Duitse 
radio sterk opgevoerd. Tussen de hoofdzakelijk uit schlagers, walsen en operette-
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melodieën samengestelde eenheidsprogramma's viel een enkele keer ook moderne 
dansmuziek te beluisteren ter wille van de soldaten op verlof. Zo werd Van 't 
Hoffs Delphi-concert van 22 maart 1941 (soldaten in uniform mochten het eerst 
naar binnen) rechtstreeks uitgezonden over de 'Großdeutschen Rundfunk' tot 
ergernis van bijvoorbeeld luisteraars in Dresden en Zittau, die het gebodene als 
'total verjazzt' afwezen. Het orkest zou bewust de nadruk op het a-ritmische 
hebben gelegd en de zo geliefde schlager Hörst du mein heimliches Rufen was door 
syncopen tot een 'richtiger niggertanz' gemaakt. Volgens luisteraars uit Westfalen 
(Münster) ging het bij de meeste stukken om jazzmuziek, 'die sich anhörte, "als 
wenn sie direckt aus dem Urwald käme". Man könne sich nicht denken, daß im 
"Delphi" Soldaten anwesend waren, die vor dem Feind gestanden haben, sonst 
hätten sie die Kapelle aus dem Saal hauen müssen.'84 Op 31 maart stond de bewuste 
radio-uitzending op de agenda van de ministersconferentie. Er was over geklaagd 
dat de muziek van Van 't Hoff 'zu verniggert' was, terwijl andere stemmen 
beweerden dat het om 'absolut zahme Musik' ging. Om zelf te kunnen oordelen 
vroeg Goebbels om overlegging van enkele grammofoonplaten, maar gezien het 
feit dat Van 't Hoffs engagement in het Delphi-theater inmiddels was afgelopen, 
is het zeer de vraag of het daar ooit van gekomen is.85 

Ondertussen hielden de berichten over het beluisteren van buitenlandse radio
zenders door Duitse soldaten aan, wat op 13 mei resulteerde in de al eerder 
genoemde beslissing enkele radiozenders te reserveren voor de Wehrmacht met 
'leichte schmissige Tanzmusik' in de avonduren. Een week later gaf Goebbels 
opdracht om na 20.15 u u r °P de Duitse radio alleen nog lichte amusementsmuziek 
uit te zenden. Gezien de dringende verzoeken van alle militaire afdelingen, van 
het OKW tot aan de eskaders van de luchtmacht en ook op aandrang van grote 
delen van de werkende bevolking, 'deren ganze Nervenkraft durch des Tages Last 
und Mühe in Anspruch genommen wird', was de Duitse radio genoodzaakt om 
gedurende de zomermaanden het avondprogramma af te stemmen op vrolijkheid, 
ontspanning en amusement. 

Wir wissen daß es eine Reihe von Mießmacher gibt, die das nicht vertragen 
können, sondern meinen, daß man den Krieg in Sack und Asche besser 
überstehen würde als mit Heiterkeit, Frosinn und innerer Ausgeglichenheit.86 

Het doorslaggevende argument ten gunste van een lichtere radioprogrammering 
was evenwel gelegen in de noodzaak burgers en soldaten het luisteren naar de 
Engelse radio te ontwennen. In verband met de vlucht van Rudolf Hess had de 
bevolking meer dan tevoren op Engelse zenders afgestemd. Derhalve moest ook 
met Reichsleiter Bormann contact worden opgenomen over het voornemen 
speciale amusementszenders in bedrijf te nemen 

und ihm zu sagen, es komme darauf an, wirklich schwere Schäden zu verhütten. 
Niemand nähme Schaden an seiner Seele, wenn er abends Lehar oder Paul 
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Lincke oder auch Mackeben oder Kollo höre, wohl aber wenn er englische 
Sender höre.87 

De directieven van Goebbels resulteerden uiteindelijk in een driedeling van het 
Duitse radio programma. Vanaf 23 mei 1941 kon men kiezen uit: 1. het 'Reichs
programm' dat van 's morgens 5 tot 2 uur 's nachts te ontvangen was en waarin 
het accent lag op vrolijke schlagers, operette en marsmuziek; 2. De Deutschland-
sender, die in de avonduren ernstige muziek, voornamelijk opera, kamermuziek 
en symfonische werken uitzond, en 3. het lichte amusementsprogramma dat via 
de zenders Luxemburg, Weichsel en Alpen tussen 20.15 en 22.00 uur werd uit
gezonden.88 

Het beoogde effect bleef vooralsnog uit. Amper een week nadat met de nieuwe 
programmering was begonnen, werden volgens berichten van de SD in verhoogde 
mate buitenlandse zenders afgeluisterd, waarop Goebbels het bevel gaf om we
derom enkele afschrikwekkende veroordelingen te laten publiceren. Tijdens de 
conferentie van de volgende dag kondigde hij aan 'daß auch für den ausgespro
chenen Unterhaltungssender ausgemerzt werden muß, was von Juden stammt, 
was englische Texte hat und was keine Melodie, sondern nur Rhythmus hat'.89 

Het waren bepalingen die illustratief waren voor Goebbels' onvermogen te 
kiezen voor een eenduidige strategie. Jazzmuziek bleek niet te kunnen fungeren 
als het contrapunt van een op rassenideologie gebaseerde muziekpolitiek en een 
puur pragmatische propagandavoering. Desalniettemin noopte de muzikale voor
keur van veel burgers en vooral militairen tot verregaande concessies. Flankerende 
maatregelen inzake de handhaving van het afluisterverbod bleven nodig. 
'Schließlich könne man ja nicht neben jeden Ritterkreuzträger einen Gendarm 
oder politischen Leiter zum Aufpassen stellen.'?0 Uiteindelijk maakte Goebbels 
op 15 juni 1941 de keus voor een lichtere radioprogrammering wereldkundig, 
middels een hoofdartikel in das Reich. Het volk, maar vooral de vliegtuigbeman
ningen die terugkerend van hun nachtelijke vluchten boven Engeland alle zenders 
afzochten naar opgewekte, lichte muziek, verdienden het 'von der Schwere des 
Alltags abgelenkt zu werden'.91 

Een van de ridderkruisdragers waar Goebbels op doelde was Werner Mölders, 
met 115 'Abschüsse' de meest succesvolle piloot van Görings Luftwaffe en een 
groot Glenn Miller-fan. Het verhaal gaat dat Mölders en zijn collega's afstemden 
op de BBC, alvorens de studio's in Londen te bombarderen. Wanneer zij, na het 
doel te hebben gemist, van hun missie terugkeerden, konden ze via de boordradio 
blijven luisteren naar het Britse nieuws en naar hun favoriete muziek.92 In hoeverre 
deze voorstelling van zake overdreven is valt moeilijk na te gaan, maar zeker is 
dat de luchtmacht de reputatie had 'jazz-minded' te zijn. Al in september 1940 
verbood het 'Reichsluftfahrtministerium' alle leden van de Luftwaffe om openbare 
dansgelegenheden te bezoeken.93 Desondanks bleef jazz onverminderd populair 
bij de vliegers. Niet alleen via de boordradio kon het moderne Amerikaanse 
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Swingrepertoire worden opgevangen, 'ook op de vliegbasis klonk voortdurend de 
Flat Foot Floogy'9* 

Kolonel Mölders zelf had er in het voorjaar van 1941 bij Goebbels op aange
drongen meer jazzmuziek over de Duitse radio uit te zenden.95 Korte tijd later 
volgden de hierboven beschreven wijzigingen in de programmering, waarna in 
opeenvolgende 'Neue Programm-Richtlinien' voortdurend werd aangedrongen 
op bonte en gevarieerde avonduitzendingen, met 'beschwingte Stücke' en 'beson
ders an den Anfang und Schluss jeden Programms ein Stück von zündender 
Wirkung'.?6 

Om zijn greep op de 'Programmgestaltung' te verstevigen verschoof Goebbels 
de verantwoordelijkheden ten aanzien van de programmering stapsgewijs naar 
personen buiten de RRG. ZO gaf hij begin oktober 1941 zijn Generalrefent für 
Reichskulturkammersachen, Hans Hinkel, de opdracht voorstellen uit te werken 
om het avondprogramma tussen 20.00 uur en 2.00 uur op te vrolijken en te 
verbeteren.97 De jodenjager Hinkel, die zijn reputatie had gevestigd als leider van 
de vroegere Kampfbund für Deutsche Kultur, was sinds 1935 hoofd van de afdeling 
Kulturpersonalien op het Pro-Mi en bekleedde tegelijkertijd de post van Gene
ralsekretär der Reichskulturkammer. In beide hoedanigheden functioneerde hij 
als rechterhand van Goebbels. In oktober 1939, toen de 'zuiveringen' grotendeels 
waren afgerond, werd de afdeling Kulturpersonalien omgedoopt in de afdeling 
Besondere Kulturaufgaben, hetgeen gepaard ging met een uitbreiding van Hinkels 
competenties over verschillende 'Sonderaufgaben', waaronder de deportaties van 
de joden. In juli 1940 voegde Goebbels ook het referaat Truppenbetreuung bij de 
afdeling Besondere Kulturaufgaben en tevens benoemde hij Hinkel tot vertegen
woordiger van de Hauptgeschäftsführung der RKK op het Pro-Mi. Een jaar later 
op 30 april 1941 gingen de taken van de afdeling Besondere Kulturaufgaben over 
op de Hauptgeschäftsführung der RKK, die nu definitief onder leiding van Hinkel 
kwam. Vanaf augustus 1941, toen de afdeling Besondere Kulturaufgaben officieel 
werd opgeheven, behandelde de secretaris-generaal van de RKK tevens alle RKK-
aangelegenheden op het Pro-Mi als Generaalreferent für Reichskulturkammersa
chen. Door de personele vervlechting van beide ambten was de RKK in feite tot 
een onderafdeling van het Pro-Mi geworden.98 

Om een lichtere radioprogrammering en daarmee een effectievere propaganda 
tot stand te brengen, was het noodzakelijk dat, zoals eerder de RKK, ook de radio 
onder directe controle van het Pro-Mi geplaatst werd. Er moest een nieuwe 
bestuursorganisatie komen, waarin de RGG nog slechts als uitvoerende instantie 
van het Pro-Mi zou fungeren. Al op 21 april 1941 had Goebbels de directeur-generaal 
van de RRG, Heinrich Glasmeier de zeggenschap over de 'Auslandsrundfunk' (ARF) 
ontnomen en de voormalige intendant van de Reichssender Köln, Toni Win-
kelnkemper, als buitenlanddirecteur aangesteld. Winkelnkemper ontving zijn 
bevelen niet langer van de Reichsintendant of de directeur-generaal van de RRG, 
maar direct van Goebbels, diens staatssecretaris of het hoofd van de afdeling 
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Buitenland in het Pro-Mi.99 Hinkel leek de juiste persoon om een soortgelijke 
reorganisatie ook bij de binnenlandse omroep te bewerkstelligen. 

Binnen een maand nadat hij zijn nieuwe opdracht-het ontwikkelen van 
voorstellen voor een beter avondprogramma - had aanvaard, meldde hij in een 
gedetailleerd rapport dat 'Die breite Masse (aktive Wehrmacht an allen Fronten 
und die schaffenden Schichten in den Betrieben)', enthousiast met de lichtere 
muziekprogrammering instemde. De spaarzame kritische geluiden in de 'Meldun
gen aus dem Reich' van de SD sloegen volgens hem op onbetekenende incidenten 
of werden afgedaan als kwesties van persoonlijke smaak. 'Berechtigt sind selbstver
ständlich jene Äusserungen wirklich positiver Kritiker, dass die Sende-Programme 
nun nicht im Vergleich zu dem "Ersatz-Milch-Kaffe-Aufguss" von früher in die 
andere Extreme fallen.' Hinkel zou er persoonlijk op toezien dat zulks niet gebeurde 
en besloot zijn rapport met de verzekering dat hij de minister in de komende 
dagen nog afzonderlijk zou berichten over de 'slechtgeölten Maschinerie der RRG 
und ihrer Verantwortlichen; denn ich bedarf vorerst noch keiner Hilfe bezw. 
personeller Veränderungen'.100 

Als secretaris-generaal van de RKK had Hinkel goede contacten met musici en 
andere kunstenaars. Voor het ontwikkelen van nieuwe programma's trok hij 
verschillende componisten aan, van wie er enkelen ook leidinggevende posities in 
een toekomstige door hemzelf ontworpen organisatiestructuur moesten gaan 
innemen. Na een korte voorbereidingsperiode stuurde hij op 12 februari 1942 zijn 
plannen aan Goebbels, in de vorm van een 'Entwurf einer Anordnung zur 
Neugestaltung des Rundfunksprogramms'.101 

Radio-amusement kreeg in de nieuwe verordening prioriteit: 'Die Unterhaltung 
durch den deutschen Rundfunk als Entspannung und Entlastung von Front und 
Heimat ist Kriegswichtig.' Het ontwerp voorzag verder in een opdeling van de 
redactie voor amusements- en cultuurprogramma's in tien groepen, waarvan de 
afzonderlijke leiders verantwoording schuldig waren aan Hinkel. Franz Grothe, 
voormalig pianist-arrangeur bij het orkest van Bernhard Etté, had zich ontwikkeld 
tot een van Duitslands bekendste componisten van lichte- en vooral filmmuziek. 
Hij kende Goebbels persoonlijk via zijn werk voor de filmindustrie en was door 
Hinkel gevraagd als hoofd van groep B: 'Gehobene Unterhaltungsmusik'. De 
jazzpianist Georg Haentzschel, evenals Grothe een bekend arrangeur en componist 
in de Berlijnse filmwereld, medeoprichter van 'Die Goldene Sieben' en actiefin 
onder andere het Amerikaanse orkest van Lud Gluskin en diverse formaties onder 
leiding van Freddie Brocksieper, kreeg op voordracht van Grothe de leiding over 
groep A: 'Leichte Tanz- und Unterhaltungsmusik'.102 

Drie dagen nadat Hinkel zijn voorstellen had verstuurd, benoemde Goebbels 
hem tot Ministerialdirektor, belast met 'die Gesammtverantwortung für das 
unterhaltende und künstlerische Programm des Großdeutschen Rundfunks'. AI 
meteen de volgende dag riep de nieuwe programmadirecteur een eerste redactie
vergadering bijeen en drong er bij zijn ondergeschikten op aan de woorden 
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'Rhythmus' en 'Großstadt' te vermijden met het oog op de plattelandsbevolking. 
Verder was het raadzaam bepaalde kapellen en musici niet te frequent te program
meren en mocht klassieke muziek niet non-stop, maar alleen met aankondigingen 
gebracht worden, alles 'auf Weisung des Ministers'.I03 Diens tweesporenbeleid 
ten aanzien van lichte muziek bleef overigens ongewijzigd. Tijdens een radiotoe
spraak op 1 maart 1942 sprak Goebbels zich uit over de vraag of de Duitse radio 
al dan niet jazzmuziek moest uitzenden: 

Wenn man unter Jazzmusik eine Musik versteht, die unter gänzlicher Ver
nachlässigung oder gar Verhöhnung des Melodischen nur auf Rhythmus 
ausgeht und bei der auch der Rhythmus sich vornehmlich durch ein übel
tönendes Instrumentengequieke kundtut, das die Ohren beleidigt, dann 
könne wir diese Frage nur rundweg verneinen. Diese sogenannte Musik ist 
hassenswert, weil sie in Wirklichkeit gar keine Musik ist, sondern nur eine 
talent- und einfallslose Spielerei mit Tönen. 

Tegelijkertijd stelde hij evenwel dat de walsen uit grootmoeders tijd niet het 
eindpunt van de muzikale ontwikkeling waren en noemde hij ritme een basisele
ment van muziek. Goebbels keerde zich hiermee tegen partij dogmatici, die elke 
vorm van moderne dansmuziek op de radio afwezen: 

Wir leben nicht in der Biedermeierzeit, sondern in einem Jahrhundert, dessen 
Melodie vom tausendfältigen Surren der Machinen und Drönen der Motoren 
bestimmt wird. Der rundfunk muß auf diese Tatsache gebührend Rücksicht 
nehmen, wenn er nicht Gefahr laufen will, beim Bratenrock stehenzublei
ben.10« 

De aldus geformuleerde kritiek op conservatieve partij-ideologen etaleerde tege
lijkertijd een opvallend onvermogen om te bepalen welke muziek nu wel op de 
Duitse radio getolereerd zou worden en welke niet. Zo kon het bijvoorbeeld 
gebeuren dat, bij gebrek aan scherp afgebakende beoordelingscriteria, de Berlijnse 
Delphi-conccncn die het orkest van Ernst van 't Hoff in mei en juni 1942 gaf, 
wekelijks elke donderdagavond om 18.00 uur rechtstreeks door de Reichssender 
werden uitgezonden. Deze uitzendingen waren overigens ook in Nederland te 
beluisteren. Sinds het hoofd van de RBS in Hilversum, Eberhard Taubert, in 
januari 1942 had aangekondigd dat de NO meer programma's van de RRG moest 
gaan overnemen, werd het Duitse Reichsprogramm regelmatig doorgeschakeld 
naar de Nederlandse zender.105 Op deze manier konden ook de Delphi-concerten 
van Van 't HofF zowel in Duitsland als in Nederland rechtstreeks via de radio 
worden gevolgd en kreeg de band voor het eerst in eigen land bekendheid. Volgens 
de Nederlandse hot-violist Frans Poptie, die destijds met Jack Louis' tango-orkest 
een engagement had in Eindhoven, speelde Van 't Hoff de modernste arrange
menten. Elke donderdagavond, als het werk was afgelopen, spoedde hij zich met 

132 



DE DUITSE MUZIEKPOLITIEK I939-I945 

zijn collega's naar een nabijgelegen café waar de radio aanstond om naar Van 't 
Hoff te luisteren en zich op de hoogte te stellen van het actuele repertoire: 'Het 
was het mooiste orkest uit die tijd'106 

In de conservatieve muziekpers werd nog in september 1942 geklaagd over jazz 
op de Duitse radio: 

Am Rundfunk nimmt der Jazz immer noch einen großen Teil der Vorführun
gen ein. Dabei wird es allgemein als unliebsam empfunden, daß Jazz und 
andere Musik in einer Sendezusammenhang gemischt und durcheinander zum 
Vortrag kommen, sodaß derjenige, der artfremde Musik nicht hören mag, 
gezwungen ist, das Rundfunkgerät während der ganzen betreffenden Reihe 
abzustellen.IO7 

Mogelijk hadden dergelijke kritieken betrekking op de gematigde swingklanken 
die vanaf begin 1942 via de 'Deutschlandsender' ten gehore werden gebracht door 
de big-band van Willi Stech (waarin overigens ook een aantal solisten uit het 
orkest van Ernst van 't Hoff speelden), maar duidelijk was dat niet.108 Gedwongen 
door gebrek aan objectieve maatstaven oriënteerde Hinkel zich vooral op de 
receptie van amusementsprogramma's door het radiopubliek. Uit hetgeen de SD 
dienaangaande rapporteerde, concludeerde hij in november 1942: 'Die gesamte 
Unterhaltung wird laufend und von Fall zu Fall auf "Jazz" überprüft. Es kommt 
kaum noch zu diesbezüglichen Fehlleistungen.'109 

Om de concurrentiepositie van de Duitse radio ten opzichte van buitenlandse 
zenders te verbeteren was het evenwel noodzakelijk een muzikaal alternatief te 
bieden dat de attractiviteit van jazz op zijn minst kon evenaren. Tegenover de 
'fremdrassige Unkultur' moest een 'artgemäße Unterhaltungsmuzik' worden ge
steld en daartoe werden de jazzmuzikanten Grothe en Haentzschel belast met het 
samenstellen van een radio-orkest voor de Großdeutsche Rundfunk, onder de 
door Goebbels zelfgekozen naam: 'Deutsches Tanz- und Unterhaltungsorchester' 
(DTU). Het DTU werd gezien als een modelorkest, een voorbeeld voor alle andere 
dansorkesten in het land. Als zodanig kreeg het de hoogste officiële status, wat 
onder meer inhield dat de betrokken musici vrijgesteld werden van de dienstplicht 
en een vorstelijk salaris, gemiddeld 1100 mark per maand, ontvingen. Het was 
hun opdracht representatieve Duitse dansmuziek van het hoogste niveau te creëren, 
om daarmee de aantrekkingskracht van de Engelse zenders op de Duitse Jazzfans, 
al of niet in uniform, te verminderen.110 

Volgens sommige getuigenverklaringen was de formatie van het DTU een direct 
gevolg van het al eerder genoemde bezoek van luchtmachtkolonel Mölders aan 
Goebbels in het voorjaar van 1941.111 Alhoewel schriftelijke bronnen over zijn rol 
bij de oprichting ontbreken, blijkt uit een rapport van 9 december 1942 dat 
Mölders' betrokkenheid bij en enthousiasme voor het DTU groot was: 
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Was die Darbietungen des Deutschen Tanz- und Unterhaltungsorchesters 
anbelangt, so darf ich hier wiederholen, was ich bereits in der Ministerkonfe
renz erklärte: dass nämlich die übergroße Mehrzahl aller Soldaten - dafür 
liegen Schreiben und Bekundungen vom Jagdgeschwader Mölders bis zu 
zahlreichen Stimmen aus Lazaretten vor - diese zwei Mal wöchentlich gesand
ten 45 Minuten begrüßen und einen größeren Einsatz gerade dieses Orchesters 
wünschen. 

Aldus Hinkel, die afsloot met de verzekering dat 'jeder Missbrauch mit bekannten 
und gewohnten Melodien durch sogenannte "Arrangements" unterbleibt'.112 

Dat laatste bleek een moeilijke opgave. De leden van het DTU waren gerecruteerd 
uit de beste binnenlandse dans- en jazzorkesten, hetgeen een formatie opleverde 
met een potentieel grote jazzkwaliteit. De uitgebreide strijkerssectie werd aange
voerd door concertmeester Kurt Henneberg, voorheen actief in het combo van 
Peter Kreuder. Gitarist was de uit Rusland afkomstige Serge Matul, die evenals 
drummer Hans Klagemann eerder in de band van Kurt Hohenberger had gespeeld. 
Waldi Luczkowski, de tweede drummer, en bassist Rudi Wegener maakten in de 
dertiger jaren deel uit van de legendarische 'Goldene Sieben'. Franz Mück, 
voormalig lid van Horst Winters studioband, speelde piano. Net als trombonist 
Willy Berking moest hij na de oprichting van het DTU zijn werkzaamheden bij 
het propaganda-orkest 'Charly and his Orchestra' staken. Als rietblazers fungeerden 
Herbert Müller en Detlev Lais, beiden eveneens afkomstig uit het orkest van Kurt 
Hohenberger, wiens broer Karl trompet blies samen met de uit Nederland afkom
stige Henk Bruyns, die onder andere in het orkest van Heinz Wehner gespeeld 
had. De trombonesectie bestond uit Willy Berking en Erhard Krause, beiden 
bekend van 'die Goldene Sieben' en Walter Dobschinski, voor de oorlog een van 
Teddy Stauffers 'Original Teddies'. Albert Vossen tenslotte trad op als accorde
onist. "3 

Alhoewel er bij het DTU nauwelijks ruimte was voor solo's en er in de meeste 
nummers een dominante rol voor de strijkers was weggelegd, vielen deze gerou
tineerde jazzmuzikanten onder leiding van dirigent Haentzschel bij gebrek aan 
muzikale alternatieven regelmatig terug op het moderne swingidioom. Vanaf 1 
april 1942, toen het orkest voor het eerst op volle sterkte bijeenkwam voor een 
repetitie in het Berlijnse Delphi-Palast, begon de slag om de gunst van zowel de 
Jazzfans als de meer gematigde luisteraars. Zonder dat er ook maar één Amerikaans 
nummer werd gespeeld, arrangeerden jazz-experts als Haentzschel, Willi Stech, 
Franz Grothe, Horst Kudritzki, Adolf Steimel en Friedrich Meyer-Gergs bekende 
schlagers en eenvoudige Duitse dansmelodieën, hetgeen resulteerde in zoetige, 
gepolijste amusementsmuziek, afgewisseld met pure swing in de stijl van Glenn 
Miller.1^ 

Uit de reacties van diverse luisteraars bleek evenwel dat de opgave waarvoor 
Haentzschel en Grothe zich gesteld zagen, welhaast een onmogelijke was. Naar 
aanleiding van de uitzending 'Melodie und Rhythmus' van zaterdagavond 25 april 
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1942 beklaagde majoor Erich Bade vanuit de artilleriekazerne in Braunsberg zich 
bij Hinkel over de 'Rattenmusik' van het DTU.115 

Diese dargebotene Kriegsware nannte sich u.a. Ich wußte gern von Haentzschel, 
Legato von Berking, Angelika von Dörfflinger, Stakkato von Berking. Sie sind 
typisch für das, was einem arbeiteten Menschen am Wochenende an Unter
haltungsmusik vom repräsentativsten deutschen Sender geboten wird. 

Bade signaleerde bij jong en oud, binnen de partij en in alle maatschappelijke 
geledingen een brede afwijzing 'dieser musiktötenden Quietsch- und Quäktönen'. 
De 'natuurlijke behoefte aan lichte muziek' bij soldaten werd volgens hem slechts 
als voorwendsel gebruikt en ook het uitschakelen van Angelsaksische muziek en 
het winnen van luisteraars in de bezette gebieden waren achterhaalde argumenten: 
'Auch kein Affe kann mit umgehängten Löwenfell einen Löwen schlagen.' Hij 
drong derhalve aan op zuivering van de lichte muziek. 

Sie würden sich gerade die am schwersten arbeitenden und mit den schwersten 
Bürden behafteten Volksgenossen verpflichten, ganz abgesehen von dem 
Schutz deutscher Kultur von mischlingshaften Geschäftsmacher und deka
denten Schleimern.116 

Ook in de reacties van luisteraars die door de SD verzameld waren, moest het DTU 
het ontgelden. 

In den Stimmen zum Rundfunkprogramm wird in erster Linie einen span
nenden melodiösen leicht faßlichen Musik zugestimmt. Dabei wird jedoch 
immer wieder geäußert, daß sich keinesfalls 'die Jazz-Musik wieder breidt 
machen solle'. Weitere Meldungen beziehen sich auf das Deutsche Tanz- und 
Unterhaltungsorchester, dessen Darbietungen vielfach dahingehend bean
standet werden, daß sie ein 'Trompeten- und Saxophongetöse' seien ohne eine 
dem Ohr vertraute Melodie. 

De meeste kritieken waren afkomstig van luisteraars op het platteland en hadden 
betrekking op de DTU-uitzendingen in de weekends. Vooral het 'verjazzen' van 
populaire melodieën, zoals die van Lehar, werd betreurd.117 

Volgens Hinkels geruststellende rapport van 9 december 1942 (zie hierboven) was 
het overgrote deel van alle soldaten echter zeer enthousiast over de uitzendingen 
van het DTU, waardoor althans voorlopig de artistieke vrijheid van Haentzschel 
en Grothe niet verder werd ingeperkt. De muziek van het DTU fungeerde als 
omlijsting van militaire 'Sondermeldungen' op de radio en het wekelijkse film-
joumaal - de Wochenschauen - in de bioscopen, maar kreeg vooral bekendheid 
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door het drie kwartier durende zaterdagavondprogramma 'Melodie und Rhyth
mus' op de Deutschlandsender, waarin het orkest regelmatig te horen was. 

In de loop van 1943 nam Haentzschel steeds meer de vrijheid om het repertoire 
te verrijken met pure jazzarrangementen, hetgeen argwaan wekte bij Hinkel en 
Goebbels, die de verrichtingen van het orkest op de voet volgden. Gevoed door 
de aanhoudende kritieken in de vakbladen van onder andere de nazi-musicoloog 
Fritz Stege en aangespoord door de zakelijk leider van het orkest Sergius Safronow, 
die al in maart 1943 had geklaagd over het ongedisciplineerde gedrag en de politieke 
onverschilligheid van de muzikanten, werd de controle op de door het DTU 
verzorgde radio-uitzendingen verscherpt."8 Volgens een luisterrapport van begin 
1944 mochten goede liederen niet omgewerkt worden: 'Manche Lieder hat man 
besser in Erinnerung als sie hier gespielt werden. Aufgabe: Lieder im Orginal 
spielen, oder eigene Kompositionen.' Van de acht uitgezonden stukken waren er 
slechts vier acceptabel. Het nummer Fox-Wir machen Musik bevatte een 'Krat
zendes Horn' en was daarom 'Etwas über die Grenze'. De andere drie, waaronder 
Leis, ganz leis erklingt Musik, een van de beste jazz-arrangementen uit het DTU-
repertoire, werden afgekeurd als zijnde een 'verjazzung' van oude en bekende 
melodieën. Opmerkelijk was bovendien de suggestieve vraag naar de ophanden 
zijnde vervanging van Haentzschel door de veel traditioneler georiënteerde or
kestleider Barnabas von Géczy, die bovenaan het rapport prijkte: 'Steht die 
Vorführung bereits unter Regie Barnabas von Geczys?'.11? 

Het orkest was toen inmiddels, vanwege een bombardement op de Berlijnse 
oefenruimte in september 1943, verhuisd naar Praag, waar de musici bij monde 
van concertmeester Kurt Henneberg, protesteerden tegen de toegenomen werk
druk. Hierdoor ontstond de indruk dat Grothe en Haentzschel hun personeel 
niet meer in de hand hadden. Op aandringen van ss-Oberführer Cerff, die op 
instigatie van Himmler als waakhond inzake radiopolitieke aangelegenheden sinds 
1941 op het Pro-Mi de post bekleedde van Leiter des Hauptkulturamts der 
Reichspropagandaleitung, werden Grothe en Haentzschel uiteindelijk op 24 ja
nuari 1944 door Goebbels ontslagen. 

Karl Cerff was een fanatieke nationaalsocialist, een ideologische purist en als 
zodanig een fel tegenstander van het tot dan toe gevolgde muzikale tweesporen
beleid. Om zijn zorgen over de door Goebbels getolereerde gematigde jazz van 
het DTU weg te nemen, moesten Grothe en Haentzschel, die herhaaldelijk hun 
boekje te buiten waren gegaan, het veld ruimen, maar terwille van het program
matisch evenwicht en ook omdat er geen geschikte vervangers voorhanden waren, 
mochten zij hun post als leiders van de afdelingen Lichte Muziek bij de radio 
behouden. Nadat hun plaatsen bij het DTU waren ingenomen door pianist Willi 
Stech en de 'King of Strings' Barnabas von Géczy, werd het orkest scherper dan 
ooit gecontroleerd om vooral 'uitglijders' in de riet- en kopersectie te voorkomen. 
Met een verhoogd budget en voorzien van veel extra strijkers moest het oude 
ideaal van een model-amusementsorkest Duitse stijl nieuw leven ingeblazen 
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worden, een onderneming die vroegtijdig tot een eind kwam, toen in november 
1944 de eerste musici werden opgeroepen voor de militaire dienst.120 

Het DTU mocht dan in muzikaal opzicht gefaald hebben als modelorkest, de 
politieke verwikkelingen rond het expiriment waren illustratief voor het Duitse 
radiobeleid. Een groot deel van Goebbels' radio-politieke besluiten was ingegeven 
door de noodzaak het Abhörverbod van flankerende maatregelen te voorzien en 
compromissen te sluiten teneinde tegemoet te komen aan de wensen van het leger. 
Dat deze strategie uiteindelijk mislukte, lag niet alleen aan het ontbreken van 
muzikale alternatieven. 

Naarmate de oorlog voortduurde en vooral aan het oostfront de Duitse opmars 
stagneerde, nam bij velen de behoefte aan een meer betrouwbare berichtgeving 
toe. Het aantal luisteraars naar buitenlandse radiozenders steeg.121 Volgens een 
schatting van de BBC in 1943 luisterden er tussen de één en drie miljoen Duitsers 
op onregelmatige tijden naar de Britse programma's.122 

Gealarmeerd door de 'Meldungen aus dem Reich', waarin de SD deze ontwik
keling al in een vroegtijdig stadium signaleerde, stelde Himmler de radio-autori
teiten op het Pro-Mi voortdurend op de hoogte. In april 1943 stuurde hij de 
gebundelde 'Stimmen zum Rundfunk' aan Ministerialdirektor Hans Fritzsche, 
die sinds 3 november 1942 de leiding had over de Radio-afdeling van het Pro-Mi 
en daarnaast als Beauftragter für die politische Gestaltung des Großdeutschen 
Rundfunks ook verantwoordelijk was voor alle politiek-propagandistische uitzen
dingen: 

Vereinzelt wird darauf hingewesen, daß Rundfunkhörer den deutschen 
Nachrichtendienst mit der längeren Dauer des Krieges als zu eintönig und 
einseitig empfänden und sich augenscheinlich zusätzlich Nachrichten aus dem 
Auslande beschaffen, um sich ein 'übersichtlicheres Bild' der Lage selbst zu 
bilden.I23 

Vier maanden later richtte Himmler zich direct tot Goebbels met dit probleem, 
waarbij hij zich vooral beklaagde over de Duitstalige uitzendingen van vijandelijke 
zenders die, gedurende zijn nachtelijke autorit van de zwaarbeveiligde 'Wolfsschan-
ze' naar huis, door de muziek van de Deutschlandsender heen, hoorbaar waren: 

In der Vergangenheit war insgesamt die mangelende Stärke des Deutschland
senders, der nicht einmal das ganze Reichsgebiet kräftig überdeckte, schon 
betrüblich. Nunmehr jedoch, nachdem der Gegner in derartiger Lautstärke 
ganz in der Nähe des Deutschlandsenders arbeitet, werden selbst Leute, die 
den besten Willen haben, keine ausländischen Sender zu hören, dazu kommen, 
ohne daß sie es wollen.124 
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Het was vooral de Engelse contrapropaganda, die de Duitsers zorgen baarde. Zo 
was er de speciale Duitstalige BBC-uitzending 'From the Free World', waarin het 
anti-Duitse nieuws en commentaar werd afgewisseld door live-swing van diverse 
Britse orkesten, waaronder de Royal Air Force Band onder leiding van Spike 
Hughes. Met dit 'Sonderprogram', dat behalve op zondag dagelijks tussen 16.00 
en 16.30 uur te horen was en werd ingeluid door de eerste vier noten uit Beethovens 
vijfde symfonie, (Ernst van 't Hoff s Alles wird Gut), probeerde men met jazzmuziek 
de aandacht van vooral jonge mensen en soldaten te trekken.125 Eind 1942 stopte 
men evenwel met de serie omdat het effect van Duitse stoorzenders op de ontvangst 
van muziek te groot was. De reguliere Duitstalige programma's van de BBC, met 
onder andere de in Amerika opgenomen maandelijkse toespraken van Thomas 
Mann, werden wel gecontinueerd. Ze waren op de korte- midden- en lange golf 
te ontvangen, maar bevatten een minimum aan muziekfragmenten en geluidsef
fecten. Ook nadat de Duitse stoorzenders in de loop van 1943 grotendeels konden 
worden uitgeschakeld, bleef de BBC-redactie van het Duitstalige programma bij 
haar besluit om af te zien van jazz en populaire muziek als lokmiddel, omdat 
'oppervlakkig' amusement de indruk van morele superioriteit zou kunnen onder
mijnen. Voor een uitgebreid jazzaanbod kon men bovendien afstemmen op de 
BBC Home Service en de Engelse 'soldatenzender Calais'.12,6 

Overigens luisterden veel jazzliefhebbers op het continent naar zowel de Duits
talige BBC uitzendingen als de Home Service, vanwege de nieuwsuitzendingen. 
Hun bewondering gold niet alleen Henry Hall, Joe Loss of Billy Cotton, maar 
ook de presentatoren van 'The nine o'clock news'.127 Daarnaast waren vooral de 
radiostations in de bezette gebieden (radio Luxemburg, Hilversum, Brussel, Ko
penhagen, Kalundborg en enkele Franse stations) geliefd om hun jazzuitzendingen. 
Omdat ze geen anti-Duitse propaganda uitzonden, in ruil waarvoor een beperkte 
vrijheid in de programmering werd toegestaan, was het merendeel van deze zenders 
(voor de Deense stations gold dit bijvoorbeeld niet) al in juli 1940 vrijgegeven, 
hetgeen inhield dat ze niet als vijandelijke zenders werden aangemerkt en dus ook 
in Duitsland legaal konden worden beluisterd. Bovendien was de geluidskwaliteit 
beter omdat het signaal niet werd gestoord, zoals bij de Engelse zenders.128 

Verreweg de grootste concurrentie voor de Duitse radiopropaganda kwam van 
de geallieerde soldatenzenders. De 'British Forces Network' bracht actuele Ame
rikaanse en Engelse jazz afgewisseld met nieuws en was in een groot deel van 
Noord-West Europa te ontvangen. Vergelijkbare programma's van in Italië ge
stationeerde Amerikaanse soldatenzenders bereikten luisteraars in Zuid-Duitsland, 
maar de sinds 5 februari 1943 vanuit Engeland opererende korte-golfzender 'At
lantik', die vanaf 24 oktober 1943 op verschillende middengolffrequenties te 
beluisteren was onder de naam 'radio Calais', was vanuit propagandistisch oogpunt 
nog effectiever. Door gebruik te maken van Duitse collaborerende krijgsgevange
nen en grammofoonplaten van bijvoorbeeld Helmut Zacharias en Freddie Brock-
sieper, werd de indruk gewekt dat het om een Duitse in Calais gestationeerde 
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soldatenzender ging. Met een vermogen van 600 kilowatt was de zender in een 
groot deel van Duitsland te ontvangen, tot genoegen van veel jazzliefhebbers. 

Na de landing in Normandie was er dan nog het amusementsprogramma van 
de Allied Expeditionary Forces, dat vanuit de BBC-studio's in Londen werd 
uitgezonden. De geloofwaardigheid van de nieuwsuitzendingen en de muzikale 
suprematie van Benny Goodman, Bert Ambrose, Tommy Dorsey, Henry Hall 
en bovenal het orkest van Glenn Miller, maakten de AEF-uitzendingen voor zowel 
Duitse als geallieerde militairen onweerstaanbaar.I29 

Behalve informatiehonger en gebrek aan goede jazzmuziek op de Duitse radio 
waren er ook nog andere factoren die het luisteren naar buitenlandse zenders 
stimuleerden. Om te voorkomen dat vijandelijke vliegtuigen zich zouden or
iënteren op de radiosignalen van de verschillende Duitse Rijkszenders drong het 
'Oberkommando der Wehrmacht' (OKW) voortdurend aan op programma-on
derbrekingen, vroegtijdige zendersluitingen en wisselende radiofrequenties. Bo
vendien waren de programma's door toedoen van vijandelijke stoorzenders vooral 
in de grensstreken vaak moeilijk te ontvangen en bleef de keuzemogelijkheid voor 
de luisteraars beperkt tot het 'Einheitsprogramm' en later het 'Doppelprogramm' 
van de gelijkgeschakelde Rijkszenders en de Deutschlandsender. Tenslotte werden 
in 1943 en vanaf 1944 in versterkte mate, steeds meer studio's en zendinstallaties 
vernietigd tijdens geallieerde luchtaanvallen, waardoor de reikwijdte en de uit
zendcapaciteit van de Großdeutsche Rundfunk aanzienlijk verminderden.1?0 

Alle deze factoren ten spijt, bleef Goebbels de radio beschouwen als een 
onontbeerlijk medium. Op 1 september 1944 verordonneerde Hitler in het kader 
van de 'totalen Kriegseinsatz' de stopzetting van verschillende kranten- en tijd
schriftenuitgaven en de sluiting van alle theaters, onderwijs- en kunstinstellingen. 
Over radio-uitzendingen en filmvoorstellingen werd in het betreffende Führererlaß 
evenwel niet gesproken. Volgens Goebbels, die optrad als Generalbevollmächtig
tem für den totalen Kriegseinsatz, konden alleen deze media in de toekomst 'den 
Soldaten an der Front und der schaffenden Heimat Entspannung geben und 
kulturelle Werte vermitteln'.I?I 

Vanwege die behoefte aan ontspanning werd ook het tweesporenbeleid ten 
aanzien van de lichte-muziekprogrammering tot het eind van de oorlog geconti
nueerd. Weliswaar gaven dramatische ontwikkelingen in het oorlogsverloop soms 
aanleiding tot een aangepaste muziekkeuze, maar om de algemene stemming niet 
nodeloos te verslechteren, duurden zulke programmatische beperkingen nooit 
lang. 

In januari 1943 stelde Hinkel bijvoorbeeld, 'den Weisungen des Herrn Ministers 
entsprechend', nieuwe programmarichtlijnen op naar aanleiding van de gebeur
tenissen rond Stalingrad: 

Alle Sendefolgen des unterhaltenden und künstlerischen Programms sind 
möglichst seriös, sachlich und ruhig zu gestalten. Jede modernere und unpo
puläre Tanznumer ist beiseite zu lassen. Es werden ab sofort alle Titel mit 
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betont heiteter Note vermieden bezw. geändert. Es gibt also keine Ansage einer 
'frohe Stunde' oder 'Lustiges Allerlei' oder ähnliches mehr.1}2 

Nadat de Duitsers zich in Stalingrad hadden overgegeven en Goebbels op i8 
februari in het Berliner Sportpalast 'den totalen Krieg' had afgekondigd, verbood 
Hinkel zelfs elke vorm van dansmuziek op de Duitse radio en was er alleen nog 
klassieke muziek te horen. Maar onder de aanhoudende druk van militaire 
lobbyisten en concurrerende vijandelijke radiozenders werden die programmawij
zigingen nog datzelfde jaar teruggedraaid.133 

Ook nadat de inmiddels tot ss-Gruppenführer bevorderde Hinkel in mei 1944 
was benoemd tot hoofd van de afdeling Film op het Pro-Mi en hij als program
madirecteur bij de radio vervangen werd door Hans Fritzsche, bleef lichte amu-
sementsmuziek in de stijl van het DTU een vast onderdeel in de radioprogramme
ring. Fritzsche, die als gevolmachtigde voor alle politiek-propagandistische uit
zendingen in zijn radiotoespraken ('Hans Fritzsche spricht') steeds het officiële 
regeringsstandpunt had verkondigd, werd na Hinkels vertrek verantwoordelijk 
voor de totale radioprogrammering van de binnenlandse omroep, inclusief de 
artistieke en amusementsprogramma's.134 Net als Hinkel riep hij zijn medewerkers 
minstens eenmaal in de week voor nadere instructies bijeen. Tijdens de zitting 
van 21 juni 1944 bepaalde hij dat er met het oog op de invasie van Normandie 
slechts kleine programmatische verschuivingen waren toegestaan. Er mochten 
'keineswegs Programmänderungen vorgenommen werden wenn es sich um eine 
Nachricht handelt, die das ganze deutsche Volk alarmiert'.135 

Deze door Fritzsche gevolgde koers werd in het vervolg van de oorlog niet of 
nauwelijks meer aangepast. Zo kreeg Haentzschel drie maanden na de moordaan
slag op Hitler in juli 1944 tijdens een onderhoud met Goebbels te horen dat de 
programmering van lichte muziek grotendeels ongewijzigd voortgezet kon worden, 
ondanks aanwijzingen van het Führer-hoofdkwartier om geen jazzmuziek meer 
uit te zenden.13" 

Het feit dat er gedurende de voor Duitsland desastreuze militaire ontwikkelingen 
nog steeds lichte amusementsmuziek op de Duitse radio te horen was, leidde vanaf 
1944 tot een enorme toename van protesten. 'Jazzmusik wird zur Zeit der politi
schen Hochspannung nicht gewünscht', aldus de afdeling Westfalen-Süd van het 
Deutsche Arbeits Front (DAF). Voor de 'Gau Baden' gold hetzelfde: 'Die über
wiegende Mehrheit der Schaffenden lehnt nach wie vor alles entscheiden ab, was 
irgendwie an Jazz erinnert.' De vaak emotionele reacties die door het DAF waren 
verzameld, bevonden zich in gebundelde vorm op het Pro-Mi: 'Warum müssen 
wir Deutsche die zigfach sinnlose technisch ausgefeilte Achtmotivaktjazzneger-
stepptäner-Musik über uns ergehen lassen?'137 Soortgelijke geluiden kwamen van 
de 'Reichsfrauenführung' in Linz, waar de afwijzing van 'jazzartigen Musik' onder 
de plaatselijke bevolking inmiddels 'leidenschaftliche Formen' aangenomen had. 
Bovendien kwamen er protesten binnen via de verschillende regionale kantoren 
van het ministerie. Zo drong het 'Reichspropagandaamt' (RPA) in München erop 
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aan meer rekening te houden met de klachten van de bevolking over de 'Nigger
musik' op de radio: 'Die Amerikaner werfen Ihre Bomben auf unsere Städte und 
gleichzeitig hören wir im Rundfunk nachgeäffte amerikanische Musik.'138 Naar 
aanleiding van de 'blödsinnige Jazzmusik' op de Rijkszender Leipzig waren er ook 
bij het RPA in Saksen veel negatieve reacties binnengekomen: 

Allgemein wurde die Ansicht vertreten daß es geradezu ein Hohn ist, wenn 
der deutsche Rundfunk bei der derzeitigen Kriegslage den schaffenden in der 
Heimat weiter nichts als Lachplatten und Jazzmusik vorzusetzen hat.1?? 

Binnen de Berlijnse hoofdvestiging van het Pro-Mi tenslotte, was het vooral 
ss-Oberführer Cerff die zich ergerde aan de muziekprogrammering: 'Ich habe 
soeben um 17,30 Uhr im Reichsprogramm wieder einmal (die) wüsteste Jazz-Musik 
gehört', schreef hij in oktober 1944 aan Fritzsche. Op het moment dat de 
Amerikaanse propaganda al sprak van een 'cultureel bruggenhoofd in Europa', 
gaf het geen pas een amusementsprogramma zo 'gedankenlos' samen te stellen: 
'Das hat mit deutscher rhythmischer Unterhaltungsmusik nichts zu tun.'I4° 

Fritzsche reageerde over het algemeen vastberaden op alle kritische brieven. Met 
geruststellende ontkenningen en zich beroepend op de functionaliteit van de 
lichte-muziekprogramma's, probeerde hij voortdurend het onbegrip en de ver
ontwaardiging van de verschillende luisteraars weg te nemen: 

Es sind zum großen Teil sorgen, die wir alle uns machen müssen. Aber wenn 
Sie nun von Jüdischen Schallplatten im Rundfunk sprechen, dann kann ich 
nur sagen: Jüdische Schallplatten werden dort nicht gespielt [....] Sie machen 
den Vorschlag, daß alle heitere Musik einfach verboten werden solle. Sie haben 
recht. Aber ist es zweckmäßig, ein solches Verbot zu erlassen? Ist es nicht 
notwendig, gerade in einer Zeit besonderer Belastungen Millionen von Men
schen noch etwas Heiterkeit zu vermitteln?1^1 

Ook de verzamelde kritieken van het DAF werden beantwoord met een eenvoudige 
ontkenning: 'Jazz- oder Negermusik, wird im Inlandfunk nicht gesendet', direct 
gevolgd door de suggestie dat men naar buitenlandse of voor het buitenland 
bestemde Duitse zenders had geluisterd.1^2 Hetzelfde argument werd gebruikt in 
reactie op de 'verworrenen unsachverständigen kritischen Bemerkungen' van het 
RpA in München. Volgens RRG-chef Martin Schönicke, die fungeerde als coör
dinator tussen de verschillende programmaredacties, waren de klachten van de 
plaatselijke bevolking terug te voeren op het feit dat de Duitse Europasender en 
Überseesender 'einen Stil bevorzugen, der im Reichsprogramm niemals geduldet 
wurde'. Dat Europazenders als Donau, Alpen en Weichsel zich bovendien pre
senteerden met: 'Hier Reichs-Rundfunk, Sender', maakte de verwarring nog 
groter.1^ 

141 



HOOFDSTUK 4 

Het feit dat divetse officiële instanties zich achter de kritiek schaarden, leidde 
bij Fritzsche tot irritaties: 'Aus allen möglichen Kreisen, auch solchen der Partei, 
erreichen mich immer wieder Klagen über das Musikprogramm', schreef hij in 
juli 1944. De meeste klachten zouden volgens hem verstommen indien afdelingslei
ders en woordvoerders van de partij middels een rondschrijven goed over het 
thema 'Musik im Rundfunk' geïnformeerd zouden worden. Schönicke moest 
daartoe een ontwerp maken, waarin alle muziekactiviteiten bij de radio aan de 
orde kwamen: 'Es muß dabei auch auf die Frage der leichteren Unterhaltungsmusik 
und sogenannte Jazzmusik eingegangen werden. ':44 

De ergernis op het Berlijnse redactiekantoor liep nog verder op toen amper een 
maand later bekend werd dat een groepscommandant van het 'Nationalsozialis
tisches Fliegerkorps' (NSFK) in Wenen het bevel gegeven had om in dienstijd niet 
meer naar de radio te luisteren, maar te werken: 'Abgesehen davon, beinhalten 
die "Musik" Sendungen fast 50 v.H. jüdische-amerikanische Erzeugnisse, die man 
nicht mehr als Musik ansprechen kann, und die geeignet sind, ein musikalisches 
Ohr und unser deutsches Empfinden zu verletzen.' Fritzsche stelde Goebbels 
onmiddellijk op de hoogte van dit schrijven 'für dessen Dummheit es gar keine 
Gradbezeichnungen mehr gibt'. Middels een door Fritzsche ontworpen brief drong 
de minister vervolgens bij NSKF-generaal Keller aan op geëigende maatregelen. De 
kritiek was niet steekhoudend en uiterst lichtvaardig: 'Ich kann mich nämlich 
nicht besinnen, während meiner ja über ein Jahrzehnt währenden Amtszeit und 
Ausrichtung des Rundfunks auch nur ausnahmsweise jüdische-amerikanische 
Erzeugnisse geduldet zu haben.145 Keller reageerde instemmend en uiterst correct: 
'Ich bedauere dieses Verhalten eines NSKF-Führers um so mehr, als der deutsche 
Rundfunk mit größsten Verständnis und Erfolg bemüht ist den verschiedensten 
Wünschen und Geschmacksrichtungen des deutschen Volkes, insbesondere un
serer Soldaten, Rechnung zu t ragen. '^ 

Deze laatste constatering werd ondersteund door de resultaten van een schriftelijke 
enquête die de RRG in juni 1944 had gehouden onder soldaten in alle delen van 
Europa: 'es [wäre] schön, wenn wir von 17.00 bis 19.00 Uhr unsere "leichte Kost" 
bekämen, denn gleich nach Dienstschluß brauchen wir etwas geistige Erfrischung', 
aldus korporaal Wilhelm Golz. Radiotelegrafist Herbert Adam Uffz, gelegerd in 
Bessarabie, beschreef hoe hij twee koptelefoons had gedemonteerd om zijn van 
het front teruggekeerde kameraden naar de radio te laten luisteren: 

Der Sender brachte Tanzmusik und anschließend beschwingte Weisen. Was 
sich da nun bei den Männern getan hat, vergesse ich niemals. Einer sagte: 
'Man kann es nicht fassen, vor Minuten noch im Loch und jetzt die herrliche 
Musik.' Der Soldat, der im Kampf an der Gefechtsfront steht, will leichte 
Musik, Tanz und Jazz.r47 
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Het feit dat ook in de tweede helft van 1944, toen de militaire situatie voor 
Duitsland in snel tempo verslechterde, vertegenwoordigers van de Wehrmacht in 
verhoogde mate aandrongen op meer ritmische muziek, diende Fritzsche tot 
rechtvaardiging van het gevoerde beleid. Over de sinds jaren omstreden lichte 
amusementsmuziek op de radio schreef hij in oktober 1944: 'Unsere Soldaten 
fordern sie und betonen, daß ihnen die auftrüttelnden Impulsen dieser Musik 
befreiende Entspannung nach großen Anstrengungen und neuen Auftrieb geben.' 
Zij die daarin een ideologische bedreiging zagen, werden opgeroepen 'jede un
fruchtbare Diskussion darüber auf Kriegsdauer einzustellen'.I4° 

Overigens stuitten niet alle klachten over jazzmuziek bij Fritzsche op een onwillig 
oor. Wanneer de wens van de soldaten niet in het geding was en er geen massa-
psychologisch of propagandistisch voordeel te behalen viel, schaarde Fritzsche zich 
achter de protesten en pleitte hij bij Goebbels voor programma's met enkel Duitse 
muziek. Dit was het geval bij de op Zuid-Amerika gerichte Überseesender. In juli 
1944 schreef de in Buenos Aires gestationeerde vertegenwoordiger van de R.R.G. 
Paul Wuttke dat zowel de in Argentinië wonende Duitsers als de plaatselijke 
bevolking zeer teleurgesteld waren over de 'Jazz- en Negermuziek' op de Deutsche 
Kurzwellensender (DKWS). 

Abgesehen davon, dass ein 'Hörerfang' mit diesen Mitteln nicht mehr erreicht 
wird, senden die Ursprungsender diese Musik in bedeutend besserer Auf
machung und werden von den Hörern durchweg vorgezogen. 

In de meeste gevallen zetten de luisteraars hun toestel af wanneer de DKWS jazz 
uitzond. 

Jeder Hörer, der sich auf Deutschland einstellt, erwartet eine deutsche Sendung. 
Das Musik-Programm dürfte der heutigen Zeit entsprechend wesentlich mehr 
Militärmarsche und Soldatenlieder bringen.149 

Naar aanleiding van deze en nog een tweede soortgelijke rapportage over de 
radiopropaganda in Zuid-Amerika schreef Fritzsche in december 1944 aan Goeb
bels: 'Es erhebt sich die Frage, ob nicht doch im Grundsatz auch ins Ausland in 
offiziellen deutschen Sendungen deutsche Musik gesendet werden sollte unter 
Verzicht auf alle Nachahmungsexperimente.'150 Dat men zich op het Pro-Mi 
blijkens deze laatste formulering kennelijk weinig illusies meer maakte over de 
kwaliteit van de eigen muziekprogramma's, nam niet weg dat het uitzenden van 
jazz- en swingmuziek was ingegeven door een platvloers pragmatisme, hetgeen 
uiteindelijk voor het radiopubliek in Latijns-Amerika andere consequenties had 
dan voor de luisteraars in Duitsland. 

Bij de samenstelling van de programma's voor de binnenlandse omroep was de 
smaak van de gemiddelde soldaat lange tijd van doorslaggevende betekenis geweest, 
maar gedurende het laatste oorlogsjaar werd voor Goebbels de noodzaak om de 
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ontgoocheling en het defaitisme aan het thuisfront te bestrijden, de belangrijkste 
drijfveer om de programmering van lichte muziek op de radio te continueren. 
Naarmate de frontlinies verder opschoven in de richting van de Rijksgrenzen, 
noopte de dreigende morele ineenstorting van de burgerbevolking tot een 
'Durchhalte-Propaganda', waarin de grauwe werkelijkheid werd afgedekt met 
lichte muzikale verstrooiing. Muziek kreeg steeds meer een bedwelmende functie. 
Amusementsmuziek, schlagers en makkelijk in het gehoor liggende wijsjes moesten 
de toenemende wanhoop en onverschilligheid beteugelen. Een muzikale hypnose 
ter verdrijving van de angst en als wapen tegen de ondergangsstemming die het 
sociale leven meer en meer ging beheersen toen de militaire ineenstorting naderbij 
kwam. Klassieke muziek vergde concentratie en toewijding van de luisteraar en 
was derhalve ongeschikt als verdovingsmiddel. Ook Goebbels, die al sinds het 
begin van zijn carrière de radio had beschouwd als het medium bij uitstek om de 
massa te beïnvloeden, was zich ervan bewust 'daß die ständige Berieselung durch 
die Unterhaltungsmachinerie Rundfunk zu den wirksamsten Narkotika gehörte, 
die mann der Masse zwecks Ablenkung und Beruhigung verabreichen konnte'.151 

In januari 1945 maakte hij bezwaar tegen de 'Philosophie der Schlagertexte'. De 
muzikale vertolking van een Goethe-lied door vier verschillende componisten was 
weliswaar interessant, maar voor de eenvoudige luisteraar te hoog gegrepen: 'Der 
Lebensbereich des durchschnittlichen Zeitgenossen ist geistig ein verhältnismäßig 
begrenzter.'152 Goebbels' aanwijzingen werden tijdens de redactievergaderingen 
in het Berlijnse Haus des Rundfunks verwoord door Fritzsche: 

Der Rundfunk hätte die Aufgabe, unseren Volksgenossen Mut zuzusprechen, 
ihnen keine billigen Versprechungen zu machen, sondern an den primitiven 
Lebenswillen und das Lebensgefühl des Volkes zu appellieren.153 

Om die reden werd er aan de stijl van de programma's niets veranderd: 'Herr MD 
Fritzshe hat den Eindruck, dass die "gewisse, etwas heitere Note" die wir in dieser 
Krise bevorzugen, ganz richtig ist, und daß wir auf dieser Linie bleiben sollen', 
aldus de notulen van de 'Fritzsche-Sitzung' op 31 januari 1945.I54 Na de ineen
storting van het Duitse oostfront volgde er in februari een lichte aanpassing in de 
programmering. Aanstootgevende liedteksten werden geschrapt en het soldate-
nuurtje mocht niet meer 'schräg' zijn, maar daar bleef het bij: 'Auf Anfrage von 
Herrn Haentzschel, ob in der Unterhaltungs- und Tanzmusik noch einschrän-
kungen erfolgen sollen, erklärt Herr MD Fritzsche, daß die Frische Note beibehalten 
werden soll.'155 

Dat daarmee de algemene stemming niet meer ten gunste kon worden gekeerd, 
moest tenslotte ook Goebbels erkennen. Ofschoon hij begin april 1945 nog nieuwe 
plannen ontwierp voor een grondige reorganisatie van de Duitse radio schreef hij 
terzelfder tijd in zijn dagboek: 
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Die berichte der Reichspropagandaämter und die Briefe, die bei mir einlaufen, 
sprechen natürlich eine sehr verzweifelte Sprache. Allgemein sind sie auf die 
Tendenz eingestellt, dass die Bevölkerung die Überzeugung vertrete, dass der 
Krieg verloren sei.156 

Uitgaansleven en concertpraktijk: de eerste oorlogsjaren 

Tegenstrijdigheden en halfslachtigheid waren zo mogelijk nog kenmerkender voor 
de politiek ten aanzien van het uitgaans- en concertleven dan voor het radio- en 
grammofoonplatenbeleid. Al in mei 1938 hield Goebbels ter gelegenheid van de 
'Reichsmusiktage' in Düsseldorf een redevoering, waarin hij de ontspannende en 
revitaliserende werking van amusementsmuziek op de brede massa der bevolking 
tot grondbeginsel van de Duitse muziekpraktijk verhief: 

Nicht jede Musik paßt für jeden. Es hat deshalb auch jene Art von Unterhal
tungsmusik, die in den breiten Massen Eingang findet, ihre Daseinsberechti
gung, zumal in einer Epoche, in der es Aufgabe der Staatsführung sein muß, 
neben den schweren Sorgen, die die Zeit mit sich bringt, dem Volke auch 
Erholung, Unterhaltung und Erquikung zu vermitteln.157 

Middels de 'Programmgestaltung des deutschen Musiklebens im Kriege' van 2 
september 1939, bepaalde Goebbels dat ook tijdens de oorlog het concerdeven, 
inclusief'die heitere Musik', zonder noemenswaardige beperkingen gecontinueerd 
diende te worden.158 Terwille van de rust aan het thuisfront en ten gerieve van 
de soldaten op verlof, bleven gedurende de eerste oorlogsjaren niet alleen alle 
bioscopen en theaters open, maar ook het leeuwendeel van de dans- en uitgaans
gelegenheden, inclusief de bars en nachtclubs waar jazzmuziek gespeeld werd.159 

Weliswaar werden veel Duitse musici vanaf september 1939 opgeroepen om 
dienst te doen in de Wehrmacht, wat de ontbinding van enkele gerenommeerde 
dansorkesten tot gevolg had, maar ter vervanging engageerde men kwalitatief zeer 
goede buitenlandse bands. Vooral het Zweedse orkest van Arne Hülphers, de uit 
Nederland afkomstige formaties van Ernst van 't Hoff en John Kristel en de 
Belgische orkesten onder leiding van Fud Candrix, John Witjes, Eddie Tower, 
Jean Orner en Stan Brenders stalen de show bij het Duitse publiek.100 Daarnaast 
wisten ook enkele Duitse formaties zich de eerste oorlogjaren te handhaven door 
de opengevallen plaatsen telkens weer op te vullen, vaak met musici uit het 
buitenland. Met name de showband van Heinz Wehner en het combo van 
trompettist Kurt Hohenberger met pianist Fritz Schulze en trombonist Walter 
Dobschinki excelleerden op het concertpodium, evenals het orkest van Kurt 
Widmann, dat al sinds jaar en dag in het Berlijnse café Imperator optrad en waarvan 
ook de Nederlandse gitarist Wim Sanders deel uitmaakte, samen met zijn vrouw 
Ans, alias zangeres Jo Parker. 
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Na afloop van de Blitzkrieg in het Westen keerden overigens veel musici weer 
terug naar Duitsland. Anderen maakten weliswaar deel uit van een vroege lichting, 
maar werden vooralsnog niet opgeroepen en konden hun muzikale activiteiten 
zonder onderbreking voortzetten. Zo speelden Horst Winter (kl), Helmut Zacha-
rias (v), Eugen Henkel (ts), Albert Vossen (ac), Walter Dobschinsky (tb) en Franz 
Mück (p) nog geruime tijd voor het Berlijnse publiek, in diverse gelegenheidsfor-
maties met steeds wisselende samenstelling.162 

Naarmate de oorlog vorderde en er steeds meer Duitse musici onder de wapenen 
werden geroepen, steeg evenwel het aantal buitenlandse remplaçanten. De meeste 
waren afkomstig uit de bezette gebieden en uit Zweden en Italië. Aangetrokken 
door de berichten van collega's over volle zalen, het enthousiasme van het publiek 
en de ruime financiële vergoedingen, besloten velen hun geluk in Duitsland te 
beproeven. Niet alleen de grote orkesten van Hülphers, Candrix en Van 't Hoff 
waren succesvol, ook kleinere en minder bekende formaties, zoals de band van 
gitarist Joop Carlquist en de orkesten van rietblazer Peter Sypesteyn en slagwerker 
Jan Buurman met onder anderen trompettist Charles Gelauff, beleefden hoogtij
dagen. Buurmans formatie werd door het publiek in het Wiener Café te Koblenz 
beschouwd als 'het beste orkest dat ooit daar had gespeeld' en Sypesteyn vierde 
triomfen in Stuttgart en Berlijn.103 Daar werd ook de band van de Italiaanse 
tenorsaxofonist Tullio Mobiglia op handen gedragen, waarin gitarist Alfio Grasso 
en de Rotterdamse trompettist Joost van Os speelden, alsmede de uit Den Haag 
afkomstige pianist Frans Vink jr., die zich ontpopte als een tweede Art Tatum, 
terwijl zijn vader op hetzelfde moment een leidinggevende positie bij de Neder-
landsche Kultuurkamer bekleedde. Tussen 1940 en 1943 was dit orkest een begrip 
voor alle swingfans in de Duitse hoofdstad en dat gold eveneens voor de Italiaanse 
Primo Angeli, wiens pianospel dat van Teddy Wilson evenaarde.l64 

Angeli's succes en dat van de andere buitenlandse orkesten en ensembles was voor 
een deel te danken aan de hoge muzikale kwaliteitvan het gebodene. In tegenstelling 
tot hun Duitse collega's waren musici uit Nederland, België, Zweden en Italië 
vaak nog tot 1940 in de gelegenheid geweest om optredens van Amerikaanse 
orkesten bij te wonen en konden zij beschikken over originele Amerikaanse 
arrangementen. Fud Candrix bijvoorbeeld prefereerde Count Basie, terwijl de 
voorkeur van Ernst van 't Hoff uitging naar Glenn Miller. Beiden hadden zich 
toegelegd op het spelen van overwegend Amerikaans repertoire en ook wat betreft 
de instrumentatie contrasteerden hun bands, waarin geen accordeons of violen 
waren opgenomen, met de traditionele Europese dansorkesten.165 

Met hun swingende, strak georganiseerde kopersecties vormden de orkesten van 
Candrix en Van 't Hoff de muzikale topattracties van het Berlijnse uitgaansleven 
en genoten ze ook in legerkringen een ongekende populariteit. Hun optredens 
waren van cruciaal belang, niet alleen voor de ontspanning van de soldaten op 
verlof, maar ook ter verstrooiing van het grote aantal permanent in Berlij n gelegerde 
militairen. Daarom werden ze ook toegestaan, zowel door het OKW als door het 
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Pro-Mi. Soldaten en officieren in uniform kregen zelfs voorrang bij de toegang 
tot de grote en vaak druk bezochte concerten in het Delphi Pallast en ofschoon 
het verboden was om in uniform te dansen, werd hen niets in de weg gelegd om 
in burger een van de vele kleinere, vaak exclusieve dansgelegenheden te bezoeken, 
waar de combo's van bijvoorbeeld Kurt Hohenberger of Horst Winter speelden.166 

De RKK was, zij het aanvankelijk nog indirect, nauw betrokken bij het contrac
teren van bekende buitenlandse orkesten. Hun engagementen kwamen weliswaar 
tot stand door bemiddeling van particuliere impresario's, maar deze onderhielden 
daartoe wel goede relaties met de 'Zentral-Stellenvermittlung der RMK' (ZSV) in 
Berlijn, een afdeling die zich bezig hield met onder meer het toezicht op de 
arbeidsbemiddeling en de arbitrage bij arbeidsconflicten. Zo liepen de contacten 
tussen Duitse werkgevers en veel Nederlandse orkestleiders, onder wie Ernst van 
't Hoff, via het Concert- en Theaterbureau van de gebroeders Frans en Jean 
Mikkenie te Amsterdam en ook zij werkten vaak in opdracht van de zsv. l67 

De inschakeling van Duitse musici bij de verzorging van amusementsmuziek 
voor de Wehrmacht was geformaliseerd in een serie overeenkomsten tussen het 
Pro-Mi en de organisatie 'Kraft durch Freude' (icdF), een onderafdeling van het 
DAF, belast met de organisatie van ontspanningsactiviteiten 'im Sinne des natio-
nalsozialismus'. 8 De betreffende regelingen voorzagen in de gezamenlijke finan
ciering en organisatie van reguliere theatrale en muzikale manifestaties, aanvan
kelijk alleen ter ontspanning en vermaak van de in Duitsland gelegerde militairen, 
maar later ook voor de soldaten in de bezette gebieden. De Duitse artiesten, die 
in het kader van deze 'Truppenbetreuung' werden gecontracteerd, ontvingen hoge 
salarissen, oplopend tot n o mark per dag en waren vrijgesteld van de dienstplicht. 
Bovendien hoefden de betrokken musici in de kantines en bars van de Wehrmacht 
geen rekening te houden met controlerende RMK-ambtenaren en konden spelers 
als Widmann, Zacharias en Schulze vrijuit spelen, omdat hun optredens formeel 
onder jurisdictie van het OKW vielen. 

Dat ondervond ook Hinkel, onder wiens persoonlijke leiding de verschillende 
missies voor de 'Truppenbetreuung' tot stand kwamen, toen hij het combo van 
Freddie Brocksieper begeleidde tijdens een Wehrmachtconcert in Frankrijk. Nadat 
hij de musici bij de troepen had aangekondigd met de mededeling dat joodse en 
Anglo-Amerikaanse nummers niet gespeeld mochten worden, werd hij bekogeld 
met appels, waarna hij zich haastig uit de voeten maakte en de band een wervelend 
'Bei mir bist du Schön' inzette. Pas toen de gages van de muzikanten — onder 
andere vanwege klachten van soldaten, die slechts een fractie verdienden van het 
artiestenloon - drastisch waren verlaagd en er in plaats van comfortabele optredens 
in een van de bezette Westelijke landen steeds vaker langdurige en gevaarlijker 
missies naar het oostfront werden ondernomen, verdween bij veel jazzmusici het 
animo voor de 'Truppenbetreuung'.l69 

Dat muziekuitvoeringen met een hoog jazzgehalte getolereerd werden terwille 
van de goede stemming thuis en aan het front, betekende overigens niet dat men 
op het Pro-Mi en in de RMK de strijd tegen 'artfremde musik' en 'Niggertanzen' 
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had opgegeven. Goebbels voerde een opportunistisch gedoogbeleid, maar tegelij

kertijd werden er op zijn instigatie ook voortdurend beperkingen gesteld aan het 

openbaar dansvermaak en introduceerde de RMK nieuwe maatregelen om de 

amusementsmuziek in cafés, dans- en concertzalen te vrijwaren van Anglo-Ame-

rikaanse invloeden. 

De tijdens de oorlog uitgevaardigde verordeningen ten aanzien van het dansen 

weerspiegelden de militaire ontwikkelingen op het Europese slagveld. Onmiddel

lijk na de Duitse invasie in Polen werd een algemeen dansverbod afgekondigd, 

maar al drie weken later, op de dag van de Poolse capitulatie, volgde een versoepe

ling. He t verbod gold vanaf dat moment alleen nog overdag; na zeven uur 's avonds 

mocht er weer gedanst worden. O p tien mei 1940, het begin van de 'West Feldzug', 

besloot Goebbels, indachtig de ontberingen van de soldaten aan het front, wederom 

tot een algemeen dansverbod. Aangezien evenwel de behoefte aan ontspanning 

het grootst was bij de militaire verlofgangers zelf, werd vervolgens in juli bepaald 

dat er op woensdag- en zaterdagavonden na zeven uur wel gedanst mocht worden. 

Dat veranderde weer in augustus 1940, toen de Battle of Britain in volle hevigheid 

ontbrandde en er in verband met nachtelijke bombardementen de nodige ver-

duisteringsmaatregelen moesten worden genomen. Onder druk van de publieke 

opinie en vooral van de militairen stelde Goebbels in december 1940 het dansverbod 

nog eens gedurende drie dagen in de week buiten werking, een maatregel die 

vervolgens weer werd teruggedraaid bij het begin van het Duitse Balkanoffensief 

in april 1941. 

Zolang de opmars van de Duitse Wehrmacht succesvol verliep, bleef een 

algemeen verbod op openbaar dansvermaak doorgaans beperkt tot de eerste weken 

van een veldtocht. Goebbels' beslissing om op 10 juni 1941 — twaalf dagen voor 

de inval in de Sovjet-Unie — het dansverbod op te heffen was evenwel uitsluitend 

ingegeven door militair-strategische overwegingen. De hernieuwde dansvrijheid 

diende als rookgordijn voor de ophanden zijnde 'Operatie Barbarossa'. O p 22 

juni 1941, direct nadat de Duitse troepen de grens met Rusland hadden overschre

den, werd het dansverbod weer ingesteld. Ditmaal bleef het van kracht tot aan 

het eind van de oorlog.170 

Ondanks het verbod op openbare dansvermakelijkheden werd er in Duitsland 

gedurende de eerste oorlogsjaren nog volop gedanst. Dat gebeurde veelal in besloten 

kring, op verenigingsavonden of schoolfeesten, hetgeen — althans tot 22 januari 

1942, toen het dansverbod verder werd aangescherpt - was toegestaan omdat deze 

bijeenkomsten niet vielen onder de categorie 'öffentliche Tanzveranstaltungen'. 

O o k dansschoolhouders mochten, mits zij waren aangesloten bij de RTK, hun 

bedrijf voortzetten.171 Bovendien waren er veel concertbezoekers, voornamelijk 

jongeren in de grote steden, die zich niet aan het dansverbod hielden. Met name 

swingmuziek was bij hen mateloos populair. 

He t door de presidenten van de RMK en de RTK in mei 1939 aangekondigde 

besluit om de introductie van 'neuartiger in-oder ausländischer Tänze' afhankelijk 

te stellen van een vooraf in de Amtliche Mitteilungen van de RMK of de RTK te 
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publiceren verklaring van geen bezwaar, bleek in de praktijk niet te functioneren: 
'was nützt es', zo luidde een commentaar in het vakblad Der Tanz, 

wenn man das 'Swingtanzen' verbietet, und die Tanzlehrer gehalten werden, 
'Swing' nicht zu unterrichten, wenn anderzeits die Kapellen weiter nichts als 
'Swing' spielen, in einem derart wahnwitzigen Tempo, daß man als einiger
maßen rhythmisch veranlagter Mensch eben einfach nur toben und springen 
kann!172 

Om te voorkomen dat hun leerlingenbestand zou teruglopen, gingen veel dans
schoolhouders er alsnog toe over het standaardprogramma uit te breiden met 
swing, een dans die men uit veiligheidsoverwegingen in advertenties wel omschreef 
als 'schnellen foxtrott' of'kleiner Foxtrott'. In een enkel geval werd zelfs geadver
teerd met 'Step-, Gummi-, und Grotesktänze'.I73 Dat ook de meeste dansorkesten 
zich in meer of mindere mate toelegden op het swingrepertoire, was gezien de 
populariteit van deze muziek haast onvermijdelijk. Middels uitbundige toejui
chingen, oorverdovend applaus, het luid scanderen van swingtitels of het indienen 
van verzoekbriefjes liet het jonge concertpubliek de musici weten dat ze swing
nummers wilden horen en dat er 'hot' gespeeld moest worden.174 

Het enthousiasme voor swingmuziek was in de tweede helft van de jaren dertig 
gestaag toegenomen. Aanvankelijk kwam dat alleen tot uiting in een verhoogde 
belangstelling voor de betreffende grammofoonplaten, radio-uitzendingen en 
concerten, maar vanaf het begin van de oorlog kreeg de swingverering onder 
jongeren een steeds uitbundiger en vooral provocerender karakter. In verschillende 
steden manifesteerden zich kleine groepen jeugdige swingfans, die met draagbare 
koffergrammofoons en een openlijk beleden hartstocht voor jazz en swing de 
aandacht trokken van zowel de Hj-autoriteiten als de Gestapo.175 Vooral in 
Hamburg kwam het tot ernstige confrontaties. 

In eerste instantie waren het hoofdzakelijk jongelui uit de gevestigde Hamburgse 
koopmans- en bankiersfamilies die zich met hart en ziel overgaven aan swingmu
ziek. Het lage culturele en intellectuele niveau binnen de HJ stond in scherp 
contrast met de geestelijke en artistieke fijngevoeligheid die hen van huis uit en 
tijdens hun opleiding aan een van de humanistische gymnasia was bijgebracht. 
Zij rebelleerden tegen de extreme discipline en het gebrek aan persoonlijke vrijheid 
in de HJ en de stijlmiddelen die ze daarbij gebruikten kwamen voort uit het 
muzikale erfgoed van Duitslands belangrijkste tegenstrevers: Engeland en Amerika. 
Met hun nonchalante 'lässige' gedrag, hun enthousiasme voor 'hot' jazz en hun 
ongeremde lichamelijkheid tijdens het swingdansen vormden deze Anglofiele, uit 
de deftige Hamburgse burgerstand afkomstige 'jeunesse dorée' het absolute te
genbeeld van de ideaal-typische 'soldatische Mann'. Alles wat niet specifiek Duits 
was, werd gecultiveerd. Ze lieten hun haar groeien tot op de jaskraag, droegen 
opvallende, maar altijd tot in de puntjes verzorgde, chique kleren en sommigen 
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liepen zelfs over straat met een opgerolde paraplu, een bolhoed of een exemplaar 
van de Times.176 

Naarmate er binnen de HJ strengere regels en hardere disciplinaire straffen 
gehanteerd werden, voelden ook steeds meer scholieren, koopmansleerlingen en 
kantoorbedienden uit de middenklasse zich aangetrokken tot de vrijere en indi
vidualistische levensstijl van de swingfans. De swingrage in Hamburg, maar ook 
in Franfurt, Berlijn en andere steden, verbreedde zich en verloor daarmee haar 
elitaire karakter.177 Nadat middels de '2. Durchführungsverordnung zum Gesetz 
über die Hitler-Jugend' van 25 maart 1939 de Hj-dienst voor alle jongeren 'vom 
10. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr' wettelijk verplicht gesteld was, werden de 
vele tienduizenden, die zich in Duitsland tot dan toe afzijdig hadden gehouden, 
gedwongen zich alsnog aan te melden.17" Zij zagen zich geconfronteerd met een 
tot in de laatste details geregelde rangorde, de 'Dienstweg', waarin zij als zoge
naamde 'Zwangs-' of'Pflicht-Hjers' de onderste positie innamen. Controleboeken 
en interne strafbepalingen moesten de stipte naleving van alle dienstvoorschriften, 
van de 'Lagerverpflegungsordnung' tot aan het 'Bekleidungsvorschrift', garanderen 
en op iedere overtreding stond een zinloze en vaak vernederende straf.179 

Tegelijk met de verplichtstelling van de Hj-dienst werd ook de Streifen-Hj 
versterkt. Binnen de HJ vormde deze patrouilledienst een elite-eenheid, waaruit 
conform een op 7 oktober 1938 gesloten overeenkomst tussen de toenmalige 
Reichsjugendführer Baidur von Schirach en Himmler toekomstige ss'ers gerecru-
teerd zouden worden. De Streifen-Hj had tot taak spijbelaars, opposanten en 
wetsovertreders, zowel binnen als buiten de HJ, op te sporen en aan te houden. 
Dat geschiedde in nauwe samenwerking met de politie en de Gestapo.180 Op 3 
februari 1940 ontdekten twee leden van de Hamburgse Streifen-Hj, vergezeld van 
een Gestapo-agent, tijdens een nachtelijke verkenningsronde dat er in Hotel 
Kaiserhof in de wijk Altona een besloten swingfeest gaande was. Volgens Hj-Ge-
folgschaftsführer Schult, die hierover uitvoerig rapporteerde aan Hj-Gebietsführer 
Kohlmeyer, waren er zo'n 500 personen aanwezig: 

Auf dem Flügel der Kapelle sah ich bei meinem Eintritt ein Schild mit der 
Aufschrift: 'Schwing erbeten!'. Ein vor 'Erbeten' stehendes Kreuz liess darauf 
schliessen, dass das Schild einmal 'Swing verbeten' hiess. Der Anblick der etwa 
300 tanzenden Personen war verheerend. Es wurde in übelster und vollendet
ster Form geswingt. In Hysterie geratene Neger bei Kriegstänzen sind mit dem 
zu vergleichen, was sich dort abspielte. Alles sprang wild umher und lallte 
irgend einen englischen Refrain mit. Bezeichnend ist, dass fast ausschliesslich 
ausländische Tanzmusik gespielt wurde. Es wurde von mir lediglich 3 Ange
hörige der HJ. festgestellt. Getanzt haben diese drei nicht. Zugleich stellt die 
Clique eine Gefahr für unsere HJ. dar, da erwiesenermassen versucht wird, 
Jugendliche mit hineinzuziehen, die diesen Kreizen nicht angehören, um für 
die nötigen 'Nachwuchs' zu sorgen.181 
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Het bezoek van de Hj-patrouille aan hotel Kaiserhof en de daaropvolgende razzia 
in maart 1940 in het Hamburgse Curio-Haus, waar meer dan 400 swingfans door 
ss'ers en leden van de Hj-Streifendienst werden verhoord en geïdentificeerd, 
vormde de opmaat voor een drastisch vervolgingsbeleid.182 Volgens de door 
Himmler uitgevaardigde 'Polizeiverordnung über die Fernhaltung Jugendlicher 
vom öffentlichen Tanzlustbarkeiten' van 29 november 1939 en de 'Polizeiverord
nung zum Schutze der Jugend' van 9 maart 1940, was het voor jongeren onder 
de achttien jaar verboden om na negen uur 's avonds nog in openbare dansgele
genheden, cafés, bioscopen of op straat te vertoeven.18? Swingers, die deze veror
deningen overtraden of anderszins opvielen door hun uiterlijk en gedrag, werden 
onder 'Schutzaufsicht' gesteld, wat inhield dat zij zich regelmatig voor controle 
op het politiebureau moesten melden. Weigeraars en 'provocateurs' moesten 
rekening houden met arrestatie. Zij werden overgebracht naar het gebouw van de 
Hj-Gebietsführung aan de Nagelweg in Hamburg of naar het Gestapo hoofdkwar
tier aan de Stadthausbrücke, waar speciaal voor hen in 1941 een aparte afdeling 
'HG 441/41' was ingericht.184 Aanvankelijk bleven de sancties nog beperkt tot 
waarschuwingen, intimidaties of een verblijf van enkele weekends in een afge
schermde vleugel van de gerechtsgevangenis 'Wandsbeck' of 'Bergedorf. Nadat 
de slachtoffers schriftelijk verklaard hadden goed behandeld te zijn en niets van 
hun ervaringen in de openbaarheid te brengen, mochten ze met kaalgeschoren 
hoofd weer vertrekken. Het afschrikwekkende effect van deze aanpak bleek evenwel 
beperkt. Veel swingers waren trots op hun 'Glatze' en bezongen de doorstane 
ontberingen tijdens hun 'Wochenend-Kazer' met spot: 'Bergedorf, bist kein 
Zuchthaus, kein Sing-Sing, bist Erholung für den Swing. 'l85 

Gaandeweg werden er echter bij kleine overtredingen en weigering van de 
Hj-dienst steeds langere vrijheidsstraffen toegepast en verdween ook het 'speelse' 
karakter van de detentie. Deze strengere aanpak viel niet alleen de Hamburgse 
jeugd ten deel. Volgens het op 12 oktober 1940 'Reichsweit' geïntroduceerde 
'Jugendarrest', konden jongeren gedurende vier weekends tot maximaal een maand 
worden opgesloten in speciaal daartoe ingerichte 'Jugendarrestanstalten': 

Da es sich hierbei jedoch fast stets um frühere Gefängnisse handelt, wird der 
Vollzug des Jugendarrestes in diesen als Strafanstalten bekannten Gebäuden 
von den Jugendlichen und der Bevölkerung nach wie vor einer gefängnisstrafe 
gleichgesetzt (München, Kiel - Anstalten in Kiel und Lichterfelde - , Neustadt 
a.d. Weinstrasse - Anstalt Waldmor - , Aachen - Anstalt Stollberg./Rhld. - , 
Hamburg - Anstalten in Wandsbeck und Bergedorf- unsw.)186 

Ondanks de strengere straffen bleek de swingrage onder de Duitse jeugd evenwel 
moeilijk te bestrijden. Ook de Hamburgse swingers bleven actief, getuige de vele 
klachten van diverse schoolhoofden, die verzameld waren door de plaatselijke 
schoolopzichter voor het voortgezet onderwijs, Albert Henze. Henze gaf de namen 
van swingers die wegens hun 'staatsabträgliches Verhalten' van school gestuurd 
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waren, door aan de Gestapo en zag erop toe dat zij, eenmaal gearresteerd en weer 
uit gevangenschap ontslagen, hun studie niet meer konden voortzetten.1"7 

Dat er steeds strenger werd opgetreden tegen de swingers ondervond ook het 
Nederlandse dansorkest onder leiding van John Kristel. Kristel was vanaf i februari 
1941 geëngageerd in het 'Alsterpavillon', een chique en van veel glas voorzien 
etablissement, gelegen aan de oever van een stadsmeer, dat door fervente Nazi's 
spottend het 'Judenaquarium' werd genoemd. Bij gebrek aan Duits repertoire 
speelde men overwegend Engelse en Amerikaanse 'standards'. Op 28 februari, de 
laatste dag van hun engagement, greep de Gestapo in, volgens sommige getuigen 
nadat de musici God save the Queen ten gehore hadden gebracht. Een aantal 
swingers werd gearresteerd en van een deel der aanwezigen registreerde men de 
personalia. De orkestleden zaten ondertussen opgesloten in het souterrain en het 
publiek kreeg te horen dat de artiesten waren afgereisd.188 

Dat het optreden van Kristel niet alleen in Hamburg had geleid tot enthousiaste 
reacties bij de jeugd, bleek uit het uitvoerige rapport over amusementsmuziek in 
Duitsland, dat in de door de SD samengestelde 'Meldungen aus dem Reich' van 
6 maart 1941 was opgenomen. Daarin werd gesignaleerd 'dass Unterhaltungs
kapellen in zunehmendem Masse verjazzte Musik nach Art der jüdischen Jazzmusik 
der Systemzeit bringen'. De concerten van Kristel in Dortmund, Hannover, 
Frankfurt en Düsseldorf hadden bij enkele daar aanwezige soldaten op verlof 
weliswaar ergernis opgewekt, maar onverdeeld negatief waren de reacties van het 
publiek geenszins: 

Bei verschiedene Muisikstücke (insbesondere der Tigerjagd) steigen die Mu
siker auf die Stühle und ergehen sich in unglaublichen Verenkungen. Bedauer
licherweise findet diese Kapelle insbesondere bei Jugendlichen grossen An
klang und werde durch den Beifall gezwungen, diesen Unsinn zu wiederholen 
(Braunschweig). 

In Dortmund werd na het engagement van Kristel het dansorkest van Heinz 
Wehner gecontracteerd: 

Aufgemuntert durch den Erfolg bei einem Teil der Zuhörer bot auch sie Hot-
und Swingmelodien dar und spielte in Frankfurt am Main noch in November 
1940 englische Stücke (Some of the day). 

Ook in Café Mainz te Düsseldorf hadden soldaten zich geërgerd aan de speelwijze 
van het orkest van Paul Kley in november 1940 en aan de woeste uitvoering van 
de Tiger-rag door de band van Carlo Minari. Een van hen had zelfs schriftelijk 
geprotesteerd tegen de 'zersetzende jüdisch-englische Scheinkunst', die hen ter 
ontspanning werd aangeboden. In januari 1941 speelde het orkest van Ernst van 
't Hoff in Hotel Eden te Dresden: 
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Nur Englische Schlager, und die noch ganz gemein verhottet. Der Liszt'sche 
Liebestraum war genau so verjazzt wie 'Über die Praerie', wo alle aufgestanden 
(sind) und Pferde und Urwaldlaute imitierten und das Volk jubelte. 

Volgens een cafébezoeker in Stettin gingen de musici uit het orkest van 'Mario Weber' 
(Marek Weber) staan en begonnen zij te joelen zodra de bassist een lied aanhief: 

Der Herr Kapellmeister tanzt dazu den Veitstanz. Das übermässige Verzerren 
des Rythmus, die Versynkopierung steht in der Blüte. 

Soortgelijke berichten kwamen uit Rostock en ook uit Bautzen, waar 'Peter Igelhoff 
und seinen Rythmikem' optraden: 'Nur ausgesprochen halbwüchsige Jugend 
nahm diese Darbietungen mit Begeisterung auf.' In Zuid-Duitsland had de 
toenemende populariteit van 'Niggermusik und Tanzmusik nach typisch ameri
kanischem Muster' eveneens geleid tot ontevredenheid onder partijgenoten en 
soldaten. De plaatselijke autoriteiten in Garmisch stuurden op i februari 1941 zelfs 
een waarschuwingsbrief aan alle caféhouders met de mededeling dat 'das Tanzen 
ausländischer Tänze, wie Swing und ähnliche und das Darbieten englischer 
Schlager', voortaan als wanprestatie zou worden aangemerkt, hetgeen tot be
drijfssluiting en bestraffing van de betrokken musici kon leiden. De SD besloot 
zijn overzicht met de vaststelling dat ook bij het orkest van Bernard Etté de laatste 
tijd 'Tendenzen der Verjazzung' voorkwamen: 

Auch Etté führt den 'Tigerrang' [sic] im Programm, der in mehrere Berichten 
als krasse und perverse Hotmusik bezeichnet wird. Selbst nationale Lieder 
würden verjazzt geboten. 

Gezien de grote invloed van amusementsmuziek op brede lagen van de bevolking, 
werden de in het rapport aangehaalde 'Auswüchse' door velen als 'besonders 
gefährlich' bestempeld: 

Die beifällige Aufnahme solcher Verjazzungsdarbietungen in jüdisch-ameri
kanischem Stil bei einem Teil des Publikums bestätigen nur, wie notwendig 
es sei, dass die bestehenden Anordnungen und Richtlinien der zuständigen 
Stellen auch tatsächlich beobacht und eingehalten werden.189 

De richtlijnen en verordeningen waaraan musici zich tot op dat moment moesten 
houden, beperkten zich evenwel grotendeels tot taalvoorschriften. Al sinds sep
tember 1934 was het gebruik van buitenlandse artiestennamen verboden en in juli 
1939 hadden Raabe en Hörner, presidenten van respectievelijk de RMK en de RTK, 
verklaard dat het onwaardig was bij dansmuziek teksten in een buitenlandse taal 
te zingen190. Van dat laatste kwam in de praktijk weinig terecht. Veel titels en 
liedteksten waren doorspekt met Franse en vooral Engelse woorden. Met een 
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beroep op de 'Programmgestaltung des deutschen Musiklebens im Kriege' werd 

derhalve in december 1939 het uitgeven en uitvoeren van 'Werken der Unterhal

tungsmusik, die im Titel oder Text Entlehnungen aus fremden Sprachen auf

weisen', expliciet verboden. I 9 1 Vanaf april 1940 moest elke nieuwe compositie, 

inclusief de liedtekst, ter beoordeling aan de RMK worden voorgelegd.'92 

Cafés en concertzalen werden regelmatig bezocht door RMK-ambtenaren. Zij 

controleerden of de musici zich aan deze voorschriften hielden en vooral of er 

geen door de RMPS ongewenst verklaarde composities werden gespeeld, maar door 

het ontbreken van specifieke stijlvoorschriften, kon er niet effectief worden 

opgetreden tegen de 'verjazzung' en 'synkopisierung' van het amusementsreper

toire. Bovendien was de vakkundigheid van de controleurs in veel gevallen 

ontoereikend. Musici maakten op grote schaal gebruik van fantasietitels. De al 

sinds het midden van de jaren dertig beproefde methode om met 'frisierte Noten ' 

en Duitstalige aankondigingen vertegenwoordigers van de RMK om de tuin te 

leiden, bleek ook tijdens de oorlog zeer succesvol. Menig arrangeur verving de 

Amerikaanse titel boven een partituur door een getal of een Duitse titel. I can't 

give you anything but love bijvoorbeeld, werd gecamoufleerd met Ist dein kleines 

Herz noch für mich frei, das Lied des Blauen Ludwig stond voor de Saint Louis 

Blues en der Holzhacker-Ball verwees naar At the woodshoppers ball. Veel van 

dergelijke standards waren overigens al sinds jaar en dag bekend en inmiddels zo 

'eingedeutscht', dat bij veel controleurs niet eens het vermoeden bestond dat ze 

van oorsprong Amerikaans waren.195 

Behalve ondeskundigheid was ook de personeelsschaarste bij het RMK, veroor

zaakt doordat veel ambtenaren werden opgeroepen voor de Wehrmacht , debet 

aan het gebrekkige toezicht in cafés en danszalen. Bareigenaars namen bovendien 

vaak voorzorgsmaatregelen om de muzikanten tegen plotseling opduikende RMK-

inspecteurs te beschermen. Portiers kregen bijvoorbeeld opdracht om eventuele 

controleurs vroegtijdig te signaleren, zodat de musici nog in de gelegenheid waren 

hun programma aan te passen. Sommige deurwachters, zoals die van de Ciro Bar 

in Berlijn, probeerden ongewenste bezoekers zo lang mogelijk op te houden: 'Der 

hatte extra eine Klappe und hat rausgesehen — wen er nicht kannte, der dürfte 

nicht reinkommen!' .1 9 4 

Wanneer men de vereiste RMK-lidmaatschapsboekjes kon tonen en er geen valse 

identiteitspapieren werden aangetroffen, bleef de sanctie op het spelen van ver

boden Amerikaans repertoire doorgaans beperkt tot een waarschuwing.195 Musici 

die zich te buiten gingen aan politiek incorrect gedrag, liepen wel risico's. Zo 

kreeg Ot to Stenzel, de dirigent van het Berlijnse Scala-orkest, zes weken huisarrest 

omdat hij op 12 oktober 1939 tijdens een privéfeestje een toast had uitgebracht op 

het 'Vierde Rijk', hetgeen door een ter plaatse aanwezige 'journalist' aan de politie 

was doorgegeven.196 

Collega's en publiek apprecieerden een muzikant om zijn vermogen de stijl en 

improvisatietechniek van Amerikaanse en Engelse jazzmusici te evenaren. Musici 
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zonder jazzkwaliteiten stonden in vakkringen bekend als 'Zickendraht'. Horst 
Winter dankte zijn populariteit niet in de eerste plaats aan zijn zangtalent, maar 
aan het feit dat hij net zo kon swingen op zijn klarinet als Benny Goodman.J97 
Dat Engelse en Amerikaanse jazzmuziek inmiddels tot kwaliteitsmaatstaf verheven 
waren en de zuiveringsmaatregelen van de RMK geenszins effectief bleken, leidde 
in de pers tot een vloed van verontwaardigde beschouwingen: 'Dieser so "gereinigte 
Jazz" ist auch heute noch im Schwange', constateerde men in Die Musik. 'Haben 
die verantwortlichen Herausgeber und Fabrikanten kein Verantwortungsgefühl, 
oder fehlt es ihnen einfach an Instinct für das, was schließlich nicht mehr möglich 
ist?'1?8 In het Zeitschrift fur Musik werd jazz vergeleken met een muzikale bacil 
die de gehele Duitse cultuur dreigde aan te tasten: 

Jazz ist keine Musik, sondern eine als Musik getarnte internationale Kulturpest 
und eine den niedersten Instinkten der Masse entgegenkommende Respekt
losigkeit mit dem Zweck, die Kulturmusik des Abendlandes und hier im 
Speziellen des musikreichen Deutschlands zu besudeln und in jeder Form zu 
zerstören.'99 

De onder auspiciën van het bureau-Rosenberg uitgegeven periodiek Musik in Jugend 
und Volk waarschuwde vooral tegen de negatieve effecten van jazz op de jeugd: 

Der Jazz hat zum artbedingten Musizieren irgendeines Europäischen Volkes 
der weißen Rasse nicht die geringste Beziehung. Und nun stellen wir uns vor, 
daß zu dieser Musik deutsche Menschen, gesunde deutsche Mädel und 
Burschen nicht nur der Großstädte, sondern auch der kleineren Gemeinden 
schieben und schieben und sich dessen nicht bewußt werden, daß sie sich 
damit den körperlichen Bewegungsimpulsen jener uns artfremden, rassisch 
und undefinierbaren Menschenmasse angleichen.200 

Uitgaansleven en concertpraktijk: de laatste drie oorlogsjaren 

Ondanks dergelijke verontrustende perspublicaties en de talrijke alarmerende 
SD-meldingen uit alle delen van het land, werd het spelen van verboden jazz- en 
swingrepertoir gedurende de eerste twee oorlogsjaren niet met harde maatregelen 
aan banden gelegd. Pas aan het eind van 1941, toen aan de opeenvolgende snelle 
successen van het Duitse leger een einde leek te komen, trad er ook een kentering 
op in de toegeeflijke houding van Goebbels ten aanzien van de concertpraktijk 
in cafés en danszalen. 

De meeste slachtoffers van deze koerswijziging waren geen muzikanten, maar 
vielen onder het publiek. Al sinds eind 1940 kwamen er op het Pro-Mi in Berlijn 
geruchtmakende rapporten binnen over de Hamburgse 'Swing-Jugend', die waren 
opgesteld door de SD, de Gestapo en het plaatselijke 'Reichspropagandaambt' 
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(RPA). Het hoofd van de afdeling Muziek op het ministerie, de componist-dirigent 
Siegfried Scheffler, had deze berichten al op 18 februari 1941 voorgelegd aan 
Goebbels, maar deze had destijds geen toestemming verleend om tot actie tegen 
de betrokkenen over te gaan. In een twee maanden later verschenen artikel van 
Scheffler over de Duitse amusementsmuziek, klonk diens verbolgenheid over deze 
kwestie nog door: 

Unterhaltungsmusik ist zu den Niederungen des Schlagers hinabgesunken. 
Sie hat aus seinen frechen Aufdringlichkeiten, seiner moralischen Verkom
menheit, einem Lebensstil zu schaffen versucht oder doch beabsichtigt, den 
Lebensstil eines gesunden Volkes ins Dekadente abzubiegen.201 

Naar aanleiding van een recente melding van het RpA-Hamburg en een op 16 
augustus 1941 door Obersturmbannführer Spengler van de SD opgesteld verslag 
over de activiteiten van de jeugdige swingfans, stuurde Scheffler op 18 augustus 
1941 opnieuw een dramatisch geformuleerde brief aan de minister, waarin hij de 
belangrijkste feiten uit deze rapporten nog eens opsomde: Engelse, Amerikaanse 
en joodse grammofoonplaten werden uitgeleend, door snijapparaten verveelvou
digd en in het openbaar afgespeeld. Men vormde amateurorkesten, die zich in 
dienst van de 'hot-propaganda' stelden en ijverden voor 'die krassesten Erzeugnisse 
der hot-Musik', zoals opnamen van Nat Gonella en de Engelse schlager 'We will 
hang our washing on the Siegfriedline [...] in bewusster Auflehnung gegen das 
Verbot dieser Werke.' Een aantal van hen had een 'Internationalen Hot Club' 
opgericht, sommigen bedienden zich van een Engelse naam en men groette elkaar 
ook in het Engels. 

Es handelt sich hier z.T. um degenerierte und Kriminell veranlagte, auch 
mischblütige Jugendliche, die sich zu Cliquen, bezw. musikalischen Gangster-
Banden zusammengeschlossen haben und die gesund empfindende Bevölke
rung durch die Art ihres Auftretens und die Würdelosigkeit ihrer musikali
schen Exzesse terrorisieren. 

Hun 'Staatsfeindliche Einstellung' bleek uit gesprekken, pamfletten en uitspraken 
over leidende Duitse persoonlijkheden. Om schadelijke invloed op andere jongeren 
te voorkomen en een verdere verpreiding van de 'Swing- und Hot-seuche' te 
verhinderen, vroeg Scheffler om onmiddellijke actie: 'Ist der Herr Minister mit 
einer Sofort-Aktion seitens des SD und der Gestapo gegen die Anführer der 
Hamburger Swing-Kreise einverstanden'?202 

Goebbels' staatssecretaris Leopold Gutterer reageerde direct met met een felle 
brief, gericht aan de Chef der Sicherheits-Polizei und des SD, Reinhard Heydrich: 

Ich habe die Angelegenheit sofort Herrn Reichsminister Dr. Goebbels vorge
tragen. Ihm ist absolut unverstandlich, daß diese Angelegenheit sich überhaupt 
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bis zu den von Obersturmbannführer Spengler geschilderten Zustanden hat 
entwickeln können. Aus den Polizeiverordnungsprotokollen geht doch ein
deutig hervor, daß der Polizei in Hamburg diese Dinge bekannt sind und daß 
sie auch die Beteiligten mit Namen kennt und zwar den ganzen in Frage 
kommenden Kreis. Reichsminister Goebbels kann nicht verstehen, daß unter 
diesen Umständen die Veranstaltung im Alster-Pavillon überhaupt hat 
stattfinden können. Der Herr Minister ist der Ansicht, daß die Polizei in 
Hamburg in Zusammenarbeit mit dem Gauleiter in der Lage sein Muß, diesen 
ganzen Kreis von heute auf morgen in den Arbeitsdienst zu verfrachten. Sollten 
Sie der Ansicht sein, daß es für die Polizei auf Grund besonderer Umstände 
nicht möglich ist, mit der Angelegenheit allein fertig zu werden, halt Herr 
Reichsminister Dr. Goebbels diese Frage für so wichtig, sie evtl. an den Führer 
heranzutragen.203 

Twee dagen later ontving Reichsleiter Martin Bormann op de Reichskanzlei 
inderdaad een uitvoerige samenvatting van het SD-rapport van 16 augustus 1941, 
inclusief de op dit verslag gebaseerde brieven van Scheffler en Gutterer. Het hele 
pakket was samengesteld door Walter Tießler, die op het Pro-Mi een sleutelpositie 
innam. Omdat Tießler het vertrouwen genoot van zowel Goebbels als Bormann, 
trad hij op als verbindingsman en bemiddelaar tussen het Pro-Mi en de Reichs
kanzlei. Uit hoofde van zijn functie als leider van de Reichsring für national
sozialistische Propaganda und Volksaufklärung, een hoofdafdeling van de Reich
spropagandabteilung der NSDAP, was hij bovendien de aangewezen persoon om, 
terwille van de 'einheitliche Propagandaführung', ook de contacten tussen het 
ministerie en de partij te onderhouden.204 Uit het SD-rapport somde Tießler 
puntsgewijs vijftien citaten op: 

1. Die Clique sah die HJ als persönlichen Eingriff in die Freiheit an and mied 
sie [...] 4. Alle waren schon einmal in der HJ bezw. im BDM, haben sich aber 
bald aus deren Reihen gelöst [...] 7. Ihr Ideal ist die demokratische Freiheit 
und amerikanische Lässigkeit [...] 12. Die richtigkeit der Wehrmachtsberichte 
wurde angezweifelt [...] 14. Im Café 'L'Aronge' ging die Zeitschrift 'Das 
schwarze Korps' von Hand zu Hand. Mit Bezug auf die Todesanzeigen auf 
der letzten Seite wurde gesagt: 'Wieder eine ganze Seite Verrückter!' 

Uiteindelijk kwam men tot de volgende conclusie: 

Die wesentliche Erklärung für die eigenartige Charakterentwicklung der 
Swing-Jugend ist in ihrer Besessenheit von der modernen Tanzmusik im 
englisch-amerikanischen Stil zu suchen. Ihr Verhältnis zur Hot-Musik muss 
fast als eine Art Psychose bezeichnet werden. Die Vorliebe für diese Musik ist 
das einzige Band, das diese vielen Jugendlichen zusammenhält.205 
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Ondertussen had de Gestapo in samenwerking met de Hamburgse HJ het aantal 
controles in cafés en op straat sterk opgevoerd en voerde men een steeds strenger 
vervolgingsbeleid. Op grond van 'undeutsches Verhalten', 'zersetzendes Treiben' 
of zelfs 'Wehrkraftzersetzung', werd tegen honderden swingers een Schutzhaftbe-
fehl uitgevaardigd. Gedurende de verhoren in de Spiegelsaal van het Gestapo 
hoofdkwartier aan de Stadthausbrücke stonden de arrestanten bloot aan grove 
mishandelingen, waarna zij zonder enige vorm van proces gedurende drie weken 
of langer werden opgesloten in de Gestapogevangenis Fuhlsbüttel. Op het ont
duiken van de Hj-dienst stond vier weken Wehrertüchtigungslager en recidivisten 
konden, nadat op 19 mei 1941 het nieuwe Hj-strafregelement was ingevoerd, 
worden beboet met Jugenddienstarrest, dat voorzag in enkele weken dwangarbeid. 
Anderen moesten de reguliere Reichsarbeitsdienst vervullen in verafgelegen kam
pen of werden vroegtijdig opgeroepen voor de Wehrmacht.206 

Ondanks de verscherpte repressie hielden evenwel de klachten over de Ham
burgse 'Swing-Jugend' aan. Reichsjugendführer Arthur Axmann, die in 1940 
Baidur von Schirach was opgevolgd na diens benoeming tot Reichsstatthalter en 
Gauleiter van Wenen, pleitte derhalve in januari 1942 voor nog drastischer maat
regelen. Axmann was al in een vroegtijdig stadium geïnformeerd over de situatie 
in Hamburg door Bannführer W. Knopp, die als Verbindungsführer der Hitler 
Jugend de contacten met het 'Reichssicherheitshauptamt' (RSHA) onderhield. 
Reeds in januari 1941 was een door hem opgesteld 'Streng vertraulich' en 'Nur 
für den Dienstgebrauch' bestemd rapport verschenen onder de titel 'Kriminalität 
und Gefährdung der Jugend', waarin ook de 'uitspattingen' van de Hamburgse 
swingfans uitvoerig werden beschreven.207 Toen uit meldingen van diverse Ham
burgse onderwijsinstellingen bleek dat veel scholieren hun 'Anglophile Haltung' 
in de daaropvolgende periode nog steeds niet hadden gewijzigd, zond Axmann 
op 8 januari 1942 een brief aan Himmler met het verzoek om 'mit den schärfsten 
Mitteln' tegen hen op te treden: 

Da die Tätigkeit dieser 'Swing-Jugend' eine Schädigung der deutschen Volks
kraft bedeutet, halte ich die sofortige Unterbringung dieser Menschen in ein 
Arbeitslager für angebracht.208 

Twee weken later werd op instigatie van de Reichsführer ss een verscherping van 
het reeds bestaande dansverbod afgekondigd, hetgeen inhield dat vanaf 22 januari 
1942 ook het dansen in besloten kring niet langer meer was toegestaan: 'Met het 
oog op den zwaren verdedigingsstrijd aan het Oostfront en tegemoetkomend aan 
het verlangen van vele frontsoldaten', aldus de berichten in de Nederlandse pers.2°9 
Maar daarbij bleef het niet. De suggesties voor een hardere aanpak van de 
Hamburgse 'Swing-Jugend' werden door Himmler met instemming begroet: 'Ich 
bin auch der Ansicht, daß hier grundlegend und brutal durchgegriffen werden 
muß', schreef hij op 26 Januari 1942 aan Axmann en nog dezelfde dag gaf hij 
Gestapo-chef Heydrich daartoe de nodige instructies: 
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Meines erachtens muß jetzt aber das ganze Übel radikal ausgerotet [sie] werden. 
Alle Rädelsführer sind in ein Konzentrationslager einzuweisen. Dort muß die 
Jugend zunächst eimal Prügel bekommen und dann in schärfster Form 
exerziert und zur Arbeit angehalten werden. Der Aufenthalt im Konzentra
tionslager für diese Jugend muß ein längerer, 2-3 Jahre sein. Es muß klar sein, 
daß sie nie wieder studieren dürfen.210 

Enkele maanden later werden de eerste swingfans uit Hamburg op transport 
gesteld naar een van de vele ss-kampen, waaronder de beide Arbeitserziehungslager 
Wilhelmsburg en Kiel-Hassee. Enkelen, die ouder waren dan achttien jaar, kwamen 
terecht in een concentratiekamp voor volwassenen, onder andere in Auschwitz, 
Theresienstadt, Bergen-Belsen en Neuengamme. Als 'politieke gevangenen' moes
ten ze daar een rode armband dragen.211 Swingboys onder de achttien jaar werden 
veelal overgebracht naar het Jugendschutzlager Moringen in de buurt van Göt-
tingen. Minderjarige meisjes gingen naar Uckermark, dat vlak bij het vrouwen
concentratiekamp Ravensbrück lag. Deze op instigatie van Himmler en Göring 
al in 1940 ingerichte tuchthuizen waren oorspronkelijk bedoeld voor de opvang 
en heropvoeding van 'criminele' en 'asociale' jongeren. Toen evenwel in de zomer 
van 1942 de eerste Hamburgse swingfans in Moringen arriveerden, werden ook 
zij als 'politieke gevangenen' aangemerkt en ondergebracht in speciale barakken, 
waaronder het enige tijd later ingerichte 'Stapo-Block'. Het gevangenisregime was 
zwaar.212 Zij moesten dwangarbeid verrichten en op de geringste overtreding van 
de 'Lagerordnung' volgde zware lichamelijke en geestelijke mishandelingen.213 

De internering van de swingers geschiedde op aanwijzing van het RSHA, zonder 
tussenkomst van een rechter en kon oplopen tot enkele jaren.214 Zo werd de 
zestienjarige Heinrich Fey, een scholier van het Hamburgse Christianeum lyceum, 
na bijna acht maanden opsluiting in de Gestapogevangenis Fuhlsbüttel, op 24 
juni 1942 overgebracht naar Moringen, waar hij tot 7 januari 1944 gevangen zat. 
Volgens een intern rapport van de gevangenisleiding vanwege het copiëren en 
verkopen van jazzplaten, het meerdere malen groeten met het V-teken, de ver
spreiding van 'Abbildungen einer Negerkapelle', het luisteren naar jazzprogram
ma's op de BBC en het niet aangeven van een vriend die pro-Engelse pamfletten 
had laten drukken.215 

Het besef dat men met een al te openlijk beleden passie voor swingmuziek 
internering in een jeugdconcentratiekamp riskceerde, ontbrak evenwel bij de 
meeste jongeren. Van de veertig tot zeventig Hamburgse swingfans, die naar de 
kampen werden afgevoerd, keerde vrijwel niemand binnen afzienbare tijd naar 
huis terug, waardoor Moringen, Uckermark en Auschwitz veelal tot ver na de 
oorlog onbekende begrippen bleven.216 

Dat ook alle overige repressieve maatregelen vooralsnog niet het gewenste 
afschrikwekkende effect sorteerden, bleek uit een tweede rapport, dat in opdracht 
van de Reichsjugendführung door Bannführer W. Knopp was opgesteld en in 
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september 1942 werd gepresenteerd onder de titel 'Cliquen- und Bandenbildung 
unter Jugendlichen': 

Die Annahme durch die durchgeführten staatspolizeilichen Maßnahmen die 
fragliche jugendliche Kreise zur Vernunft gebracht zu haben, hat sich als irrig 
erwiesen. Die Schockwirkung der Teilweise strengen staatspolizeilichen Be
strafung (Schutzhaft von mehreren Wochen) ist also längst aufgehoben.217 

Ter illustratie vermeldde Knopp dat Hamburgse jongeren, die vanwege dreigende 
geallieerde luchtaanvallen, in het kader van de 'Kinderlandverschickung' waren 
overgebracht naar kampen op het platteland, brieven naar huis stuurden, welke 
deels in het Engels waren geschreven en ondertekend werden met 'Swing-Heil'. 
Bovendien verwees hij naar een SD-rapport van 27 augustus 1942, waarin het 
optreden van Willi Artelt met zijn orkest beschreven werd: 'Orkanartig prasselnden 
Beifall gäbe es bei den Mißakkorden. Der Alster-Pavillon war vorwiegend mit 
jugendlichen im "Swing-Jugend" Stil besetzt.' Over Eugen Wolff, die met zijn 
dansorkest in april 1942 optrad in de Caricata-Bar, stond in het rapport: 

Er hielt sich mit seinen Verenkungen, Grimassen un der häufigen Aufeinan
derfolge vom Pralltrillern eng an das Vorbild der ausgefallensten amerikani
schen Negersänger. Weiter wurde u.a. der englische Schlager 'Sweet Sue' 
gespielt und dazu gesungen: 'Lest das Mittagsblatt, lest das Tageblatt.' Da 
dieser text in der abgegewandelten Form 'Lest das Mittagsblatt, lest das 
Tageblatt, alles lüge, alles Dreck', von jeher in der 'Swing-Jugend' gesungen 
wurde und überal bekannt ist, erntete dieses Stück einen besonders starken 
Beifall.218 

Weliswaar werden ook musici geconfronteerd met represailles wanneer zij zich 
bezondigden aan het spelen van Amerikaanse muziek en 'hot'-arrangementen, 
maar gezien de grote aantallen militaire verlofgangers in steden als Hamburg, 
Frankfurt en Berlijn en het gebrek aan vooral kwalitatief goede dansorkesten 
bleven de sancties beperkt. Zo keerde bassist John Kristel met zijn orkest al in 
augustus 1941 terug naar het Alster-Pavillon, een halfjaar nadat zijn optreden aldaar 
door de Hamburgse Gestapo was beëindigd. Vanwege de strenge instructies werd 
er, tot grote teleurstelling van de aanwezige Jazzfans, met de nodige voorzichtigheid 
gespeeld, maar tijdens de daaropvolgende concerten in Frankfurt bleek dat Kristel 
zijn repertoire weer \n full swing uitvoerde. Ook nadat vervolgens een engagement 
in Kassei vroegtijdig was afgebroken en hij van de plaatselijke autoriteiten een 
speelverbod kreeg opgelegd, kon Kristel zijn tournee ongestoord voortzetten met 
optredens in onder andere Berlijn, Magdenburg, Brunswick, Werningerode, 
Bremen en Stuttgart.219 Ernst van 't Hoff werd tijdens een optreden in Stuttgart 
eveneens beschuldigd van het spelen van 'heiße jüdische Musik'. De Gestapo 
wilde hem om die reden een speelverbod op leggen, maar door tussenkomst van 
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de RMK gebeurde dat niet. Na enkele dagen 'Untersuchungshaft', werd Van 't 
Hoff weer vrijgelaten en kon hij in mei en juni 1942 zijn concerten in het 
Delphi-Pallast weer hervatten, zij het met sterk afgevlakte arrangementen.220 

De Delpbi-concenen van Fud Candrix waren zo mogelijk nog opwindender 
voor de Berlijnse swingfans dan de optredens van Van 't Hoff, 'Es war eine 
atmonsphäre wie heute in den Jazzclubs. Sie standen auf den Tischen.'221 Op 3 
mei 1942 woonde Wehrmachtsoldaat Franz Heinrich een show van Candrix bij. 
Hij genoot 'Heimaturlaub mit Zivilerlaubnis, maar moest desondanks een uniform 
aantrekken omdat het Delphi-P allast die avond niet toegankelijk was voor bur
gerpubliek: 

der vollgefüllte Saal kochte von Swing-Begeisterung, wie ich sie bis dahin noch 
nie erlebt hatte. Es war ein Feuerwerk der us-Hits der letzten Jahre, viele von 
der Bandsängerin auf Englisch gesungen. 

Enkele weken later bezocht Heinrich wederom een concert van Candrix: 

Schon bei der Annäherung an das Gebäude wunderte ich mich: Was ist los? 
Keine Menschenmenge? [...] Lustlos nahmen die Musiker ihre Plätze ein, 
lustlos begannen sie zu spielen. Die Reichsmusikkammer hatte sich inzwischen 
eingeschaltet. Nun spielte das Orchester nach gedruckten deutschen Schlager-
Arrangements. Nachdem ich etwa ein halbes Dutzend Stücke über mich hatte 
ergehen lassen, machte ich mich enttäuscht auf dem Heimweg.222 

Toch bleek ook Candrix zich vervolgens weer te ontworstelen aan de beperkingen 
die hem door de RMK waren opgelegd, getuige de beschrijving van een zijner 
Delhpt-concenen enkele maanden later in het RjF-rapport van Bannführer Knopp: 

Schon die zuständigen deutschen Führungsstellen in Belgien und der Manager 
der Kapelle hatten aus dem Repertoire die englischen und amerikanischen 
Jazzschlager gestrichen. In den ersten 14 Tagen spielte die Kapelle auch 
durchaus anständige Musik, dann sei aber laufend zu beobachten gewesen, 
wie sich jugendliche Besucher um die Kapelle drängten unter immer wieder 
ungestümter nach amerikanischen Schlagern verlangten, die dann schießlich 
auch geboten wurden.223 

'Erscheinungen nach Art der Swing-Jugend' bleken niet alleen in Hamburg een 
moeilijk te bestrijden fenomeen, maar ook in bijvoorbeeld Keulen, Frankfurt en 
Berlijn. In het rapport van Knopp prijkte de Hamburgse 'Swing-Jugend' bovenaan 
een lange lijst met 'Swing-Cliquen', verspreid over heel Duitsland. In Kiel, Dresden 
en Karlsruhe hadden jonge swingfans zich verenigd in respectievelijk de 'Club der 
Plutocraten', de 'Club der Verstoßenen' en de 'Cic-Cac-Club' en in Chemnitz 
opereerde sinds de zomer van 1942 eveneens een 'Bande im Stil der Swing-Jugend', 
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onder de naam 'Fearling-boys'. Ondanks het feit dat de al in het eerste RjF-rapport 
beschreven 'Harlem Club' in Frankfurt door ingrijpen van de politie was ontbon
den, bleek dat deze nog steeds bestond en dat er bovendien nog twee nieuwe clubs 
bijgekomen waren: de 'Tarantella-Club' en de 'Club der Kameruner'. De dans-
lustige jeugd in München, lijdend aan 'eine ausgesprochene Modeseuche', groe
peerde zich in 'Blasen' en ook in Wenen kampte de politie al sinds de herfst van 
1941 met opvallend geklede jongeren, die als 'Schlurfen' bekend stonden en zich 
overgaven aan 'seichten Vergnügungen, Tanz, Jazzmusik und Weiblichem Um
gang'. Het door Knopp veelvuldig geciteerde SD-Rapport van 27 augustus 1942 
meldde dat in Berlijn 'jazzhungrigen Lebejünglingen' tijdens het Delphi-concert 
van Fud Candrix op handtekeningenjacht gingen: 'Man mußte das beschämende 
Bild erleben, daß den einzelnen Mitgliedern der Kapelle, Autogramme förmlich 
aus der Hand gerissen wurden.' Groot enthousiasme onder het in grote getale 
aanwezige jonge publiek was er ook in Saarbrücken, waar het Nederlandse orkest 
van Ferdinand Rikkers 'stark verjazzte Musik' speelde en in Hannover, waar de 
band van Willi Artelt optrad: 'Beim "Tiger-Rag" sei es zu wahren Beifallsstürmen 
gekommen.'224 

Nu was de Reichsjugendführung niet de enige instantie waar de stroom alar
merende rapporten over de swingrage onder de jeugd serieus werd genomen. Naar 
aanleiding van de verschillende berichten van het RSHA over het verloop van 
concerten in diverse grote steden had ook de Partei-Kanzlei onderzocht hoe aan 
dit probleem een einde kon worden gemaakt. Goebbels werd hierover ingelicht 
door Waker Tießler. Volgens diens notitie van 3 oktober 1943 was de terzake 
geconsulteerde verantwoordelijke staffunctionaris van de HJ van mening dat er 
exacte richtlijnen moesten worden uitgevaardigd, waaraan de orkestleiders uit 
binnen- en buitenland zich diende te houden: 'Aus der Verordnung müßte klar 
hervorgehen daß jegliche atonale, nur auf den Rhytmus abgestellte Musik verboten 
ist.' Tijdens de bespreking op de Partei-Kanzlei was zelfs overwogen om alle 
'durchschnittlich stark rhytmisch gestimmte Tanzmusik' te verbieden, maar zo'n 
algemeen verbod op dansmuziek achtte Tießler onmogelijk, vanwege de daaruit-
voortvloeiende consequenties voor de radio.225 

Desalniettemin was er een grote aandrang van diverse partijleden en instanties 
om tot een nauwkeurig geformuleerd jazzverbod te komen. Ook Tießler wendde 
zich namens de Partei-Kanzlei nog herhaalde malen tot Goebbels met de vraag 
welk standpunt de minister terzake innam.226 Diens weifelende houding werd 
ingegeven door het besef dat een algemeen verbod op het spelen van jazz het 
opportunistisch gebruik van deze muziek voor het thuisfront, de Wehrmacht of 
de vijand, in de weg zou kunnen staan. Toch besloot hij, toen de opmars van het 
Duitse leger in Rusland stagneerde en de geallieerden op diverse fronten successen 
begonnen te boeken, om middels opeenvolgende verordeningen de bepalingen 
van de 'Programmgestaltung des deutschen Musiklebens im Kriege' van 2 sep
tember 1939 wettelijk te implementeren. 
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Pogingen om daarbij de verbodsbepalingen uit de 'Programmgestaltung' ook 
nog verder aan te scherpen, werden evenwel met de nodige voorzichtigheid 
ondernomen. Zo had het Pro-Mi al op 2 augustus 1941 verordonneerd dat ook 
variété-orkesten zich exact dienden te houden aan de voorschriften uit de 'Pro
grammgestaltung', hetgeen inhield dat door de RMPS ongewenst verklaarde titels, 
alsmede joodse en uit vijandelijke staten afkomstige muziek niet gespeeld mochten 
worden. Musici en artiesten uit binnen- en buitenland moesten bij de keuze van 
hun variété- cabaret- en circusmuziek bovendien rekening houden met een aantal 
toegevoegde bepalingen: 

Amerikanischer Refrainsang ist, weil er mit dem Englischen gleichlautet, 
untersagt. Verboten sind hot- und swing-Musiken im Original bzw. in 
Nachahmungen. Verboten ist artfremde Musik, soweit sie von Juden oder 
Negern stammt oder Negermusik nachzuahmen versucht. 

Goebbels belastte weliswaar de RMK met het toezicht op de naleving van deze 
regels, maar onderstreepte tevens het experimentele karakter van de verbodsbepa
lingen door de toevoeging dat er geen ruchtbaarheid aan gegeven mocht worden: 
'Von einer Weiterveröffentlichung der vorstehenden Richtlinien is abzusehen.'22? 

Pas op 4 november 1941 kwam er een definitieve wettelijke regeling, die het 
uitvoeren van 'Werke feindländische Komponisten' verbood. Over 'hot- und 
swing-Musiken' of 'artfremde Negermusik' werd echter in de betreffende veror
dening met geen woord gesproken. Nadat de Amerikanen in de oorlog betrokken 
waren geraakt, had Goebbels op 4 februari 1942 ook het spelen van 'Werke 
amerikanischer Komponisten' en de handel in 'feindländischer Schallplattenmu
sik' definitief strafbaar gesteld, maar ook deze decreten bevatten geen nadere 
stijlvoorschriften.228 

Vanwege de voortgaande 'verjazzung' van amusementsmuziek en de aanhou
dende swingrage onder de jeugd leek evenwel een snelle invoering van zulke 
gespecificeerde regels praktisch onontkoombaar. Toch gebeurde dat pas laat. Pas 
nadat er vanuit de RMK gedurende ruim anderhalfjaar op was aangedrongen en 
Tießler in zijn notitie van 3 oktober 1942 ook het standpunt van de Partei-Kanzlei 
had medegedeeld, ging Goebbels ermee akkoord. 

Op 15 november 1942 verscheen er in de Amtliche Mittelungen der Reichskultur
kammer een decreet, waarin het spelen van amusementsmuziek aan nadere regels 
werd gebonden. De verordening was tot stand gekomen 'Im Einvernehmen mit 
dem Präsidenten der Reichskulturkammer' en opgesteld door secretaris-generaal 
Hans Hinkel: 

Der Unterhaltungsmusiker leistet in verantwortungsbewußter Auswahl und 
Wiedergabe gehaltvoller, zeitentsprechender Tanz- und Unterhaltungsmusik 
künstlerische Wertarbeit, die dazu bestimmt ist, die berechtigten Ansprüche 
des Volkes auf entspannung und Erheiterung zu erfüllen. Jede andere Art der 
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Musikausführung, die äußere Effekte, unkünstlerische Mätzchen und Clow
nerien in den Vordergrund stellt, entspricht nicht der Würde unserer Unter
haltungskunst und ist zu unterlassen. 

Ook bezoekende buitenlandse orkesten waren verplicht zich aan deze in Duitsland 
geldende 'kulturellen Richtlinien' te houden. Volgens het decreet was het melo
dische gehalte bepalend voor de waarde van een muziekstuk, maar dat betekende 
niet dat er ten aanzien van de stijl van musiceren beperkingen moesten worden 
gesteld aan een 'gesunden Fortschritt' van klank en ritme: 

Nicht der Einsatz des immer noch fälschlich als Negerinstrument bezeichneten 
Saxophons oder die Verwendung von gestopften Blechinstrumenten und 
dergleichen sind von allein maßgeblicher Bedeutung, sondern die Art ihrer 
sinngemäßen Verwendung, die durch den Gesamtcharakter des Unterhal
tungskunstwerkes bestimmt wird. 

Tenslotte was ook de al eerder voor variété-artiesten uitgevaardigde richtlijn ten 
aanzien van refreinzang in het decreet opgenomen, zij het in sterk gewijzigde vorm: 

Abwegig ist jede Art verweichlichenden, unmänlichen Musizierens durch 
Refrainsänger, die mit Fisteltönen, Flüsterstimmen u.a. den äußeren Effekt 
über den künstlerischen Gehalt stellen.229 

Deze laatste bepaling was ingegeven door de angst voor homosexualiteit. De losse, 
nonchalante stijl van de 'crooners', in combinatie met de dynamiek van hun 
onorthodoxe stemgebruik, sloeg enorm aan bij het jeugdige publiek. Om zich te 
onderscheiden van de ideaaltypische 'zackige Hitlerjungen', cultiveerden deze 
swingfans, in navolging van hun muzikale idolen, een 'lässige' houding, droegen 
chique, elegante kleding (garderobe-sprache) en in plaats van de in de HJ gebrui
kelijke 'Befehlston', gaven ze er de voorkeur aan te fluisteren of op zachte toon 
met elkaar te converseren.230 Volgens de rapporten van de RJF zouden zij daarbij 
ook doelbewust een losbandig leven leiden: 'Ihr Schlagwort ist "lottern". Ihr Ideal 
ist ein Lotterleben.'231 Behalve de vele berichten over geslachtsverkeer tussen 
minderjarige swingers was er, volgens de verhoorprotocollen van de politie, ook 
sprake van homosexsuele 'ontucht', hetgeen werd beschouwd als 'einer politischen 
Gefahr für die Erziehungsarbeit der Hitler-Jugend und damit auch für den Bestand 
der nationalsozialistische Bewegung'.232 Elke uiting van vermeend vrouwelijk 
gedrag door mannen, zoals het fluisterend zingen of het gebruik van de kopstem, 
was derhalve taboe. 

De algemene termen waarin het decreet was vervat, liet de interpretatie van de 
verschillende richtlijnen over aan de individuele controle-ambtenaar van de RMK. 
Derhalve bleven de mogelijkheden om nietsvermoedende inspecteurs te misleiden 
bestaan, maar ook het omgekeerde kon gebeuren. Zo maakte Hinkel, die bekend 
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stond als een notoire nachtclubschuimer, misbruik van zijn machtspositie om 
swing-klarinettist Horst Winter te chanteren. Omdat de actrice, met wie Winter 
in 1942 getrouwd was niet voor Hinkel beschikbaar was, moest hij zich tot tweemaal 
toe verantwoorden voor het spelen van 'artfremder Musik' en de distributie van 
zijn nieuwste grammofoonplaat Sie will nicht Blumen und nicht Schokolade, werd 
enkele weken stilgelegd.23' Gaandeweg moesten musici evenwel ook rekening 
houden met serieuze sancties, wanneer zij door reguliere controleurs werden betrapt 
op het spelen van ongewenste muziek. Gitarist Alfio Grasso en zijn collega-mu
zikanten kregen vijfendertig dagen gevangenisstraf omdat zij de Tiger-Rag in een 
onverbloemde swingversie hadden uitgevoerd en orkestleider Jan Buurman zag 
het succes van zijn swingorkest in Koblenz bestraft met een 'levenslang speelverbod 
voor Duitsland'.234 

De strengere maatregelen tegen jazzmusici en jeugdige swingfans werden ge
flankeerd door een niet-aflatende anti-jazzcampagne in de pers. Sinds de Verenigde 
Staten aan de oorlog deelnamen, voerde het Pro-Mi bovendien een massieve 
anti-Amerikaanse hetze, waarbij swing- en jazzmuziek eens te meer het stigma 
'feindländische Musik' kregen opgeplakt. Zo vertoonde men in de eerste maanden 
van 1942 in veel bioscooptheaters de anti-Amerikaanse propagandafilm Rund urn 
die Freiheits-Statue, waarin lange scènes voorkwamen met kwalitatief zeer goede 
swingbands. Maar in plaats van het beoogde afschuwwekkende effect, was het 
succes zo groot, met name onder Jazzfans, dat men de film vroegtijdig uit de 
circulatie haalde.23* Datzelfde gebeurde met Herr Roosevelt plaudert, een film die 
in opdracht van het Pro-Mi door de Deutschen Wochenschau GmbH was gemaakt 
en op 27 April 1943 als zijnde 'staatspolitisch wertvoll' en 'volksbildend' voor 
vertoning werd vrijgegeven. Behalve 'Kriegshetzer Roosevelt' en beelden van 
relletjes, stakingen en de speculerende 'Bankjude Baruch', waren er tijdens de 
slechts tien minuten durende voorstelling ook diverse scènes te zien waarin zwarte 
dansers zich uitleefden op de klanken van een jazzband: 'Hier ist die Geburtsstätte 
des Swing!', even later gevolgd door beelden van op swingmuziek dansende blanke 
mannen en vrouwen: 'Genau so wie in Harlem. Das sind die Kulturträger 
Amerikas.'236 De film werd veel gedraaid tijdens de Jugendfilmstunden van de 
Hj, maar ook in het kader van de voor iedere zeventienjarige verplichte Reichsar
beitsdienst: 

Eines Tages zeigte man uns beim politisches Unterricht einen Film, der als 
abschreckendes Beispiel dienen sollte. 'Herr Roosevelt plaudert', so hieß der 
Titel. Tolle schwarze Orchester, die eine unwarscheinliche Musik machten. 
Das riß uns förmlich von den Stühlen. Wir waren wie von Sinnen. Es ging 
Schlag auf Schlag. Es kam eine Bewegung in uns und wir vergaßen völlig 
unsere Umgebung. Wir brüllten von Begeisterung. Auf einmal ging das licht 
an, und der Film wurde unterbrochen [...] Die machten uns anschließend so 
zur Sau, daß wir nach ungefähr zwei Stunden nur so in unsere Unterkünfte 
auf Brustwarzen hineinkrochen.237 
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In het kielzog van de anti-Amerikaanse propaganda werd ook in de schrijvende 
pers veel aandacht besteed aan swing en jazz. Het familieblad Der Mittag bijvoor
beeld waarschuwde dat het fenomeen swing, oorspronkelijk niet meer dan een 
Amerikaanse dans 'der von Tänzer Veitstanzähnliche Körperverenkungen verlang
te', inmiddels tot een 'Lebensform' geworden was: 

Im prinzip handelte es sich um einen allerdings fläglich und oft uhrkomisch 
wirkenden Versuch, aus der großen Masse der Allgemeinheit durch betonnte 
Übertreibung eine mißverstandene Form des Individualismus afzuhalten. 

Met stelligheid beweerde men vervolgens dat van Engels-Amerikaanse zijde 'swing' 
als propagandamiddel tegen de As-mogendheden werd ingezet: 'daß man hierin 
so etwas wie ein Gegenstück zur v-Propaganda sehen möchte'.238 

Organist Gotthold Frotscher, die aan het conservatorium in Berlijn doceerde 
en in opdracht van het Kulturamt der RJF al in 1939 een boek over 'musikalischen 
Rassenstilforschung' had gepubliceerd, richtte eveneens al zijn pijlen op Amerika: 

Vieles von dem, was an volksfremden Bestandteilen gegenwärtig noch unserer 
Musik und Musikauffassung anhaftet, kann mit den Schlagwort des Ameri-
kanismus gekennzeichnet werden. Als Ausdruck dieser verlogenen, amerika
nisierten Unkultur ist der Jazz nach Europa gedrungen. Die Musikgesinnung, 
die sich in diesen Jazzprodukten kundtut, droht den Sinn für alles organisch 
Gesunde und naturhaft Schlichte zu verderben.239 

Frotschers' collega-redacteur Carl Hannemann was er van overtuigd dat dit alles 
opzettelijk gebeurde. Ook hij benadrukte dat jazz als strijdmiddel gebruikt werd 
door de Amerikanen en bovendien als 'politisches Kampfmittel des Judentums 
im Dienste der Internationale'.240 

Ondertussen zette ook de RMK de strijd tegen swing en jazzmuziek voort met 
het uitvaardigen van nieuwe richtlijnen en verordeningen. In juni 1943 werd een 
tweede door Hinkel ontworpen decreet afgekondigd, waarin stond dat 'Arrange
ments, die mit hot-stil, überschärften Spezial- und Tutti-Chorussen feindstaatli-
cher Vorbilder nachzuahmen versuchen', niet meer gespeeld mochten worden.241 

Daar ook deze formulering de controleurs weinig houvast bood, bleef het effect 
gering. Derhalve zag men zich nog in oktober 1943 genoodzaakt de uitvoering 
van het nummer U-Bahn-Fox in een arrangement van Fud Candrix te verbie
den.242 

Dergelijke voorschriften werden overigens ook door regionale overheidsinstan
ties afgekondigd. Zo waren er verschillende plaatsen waar het ten gehore brengen 
van de Tiger-Rag strafbaar was gesteld en in Halle had Gauleiter Eggeling alle 
muziek verboden 'in denen nach Amerikanischer Weise Melodie und Rhythmus 
verzerrt und zerstört werden'.243 De meest drastische anti-jazzverordening kwam 
van de Gauleiter van Sachsen, Martin Mutschmann: 
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Das spielen aller amerikanisierenden Jazzweisen oder ähnlicher dem deutschen 
Kulturempfinden widerstrebenden 'Musik' wie alle Entartung musikalischer 
Darbietungen durch körperverrenkende Untermalung, dekadenten Refrain
gesang und ähnliche Effekthascherei ist grundsätzlich verboten.2^ 

Mutschmann, die het decreet in zijn hoedanigheid als Reichsverteidigungskom
missar van Sachsen in juli 1943 had afgekondigd, bepaalde dat zaaleigenaren en 
organisatoren van concerten verantwoordelijk waren voor 'künftigen Entgleisun
gen'. De Kultur-Hauptstellenleiter der NSDAP werd belast met de controle op de 
naleving van het verbod. In het volledig door de NDSAP gecontroleerde muziek
tijdschrift Musik im Kriege, prijkte onderaan de verordening een lovend commen
taar van musicoloog Herbert Gerigk: 

Mann kann nur wünschen, daß aus dieser Anordnung für das gebiet des Gaues 
Sachsen eine Reichsregelung werde. Die von Gauleiter Mutschmann ange
prangerte Musik ist eine Restdomäne jüdischen Geistes, die endlich ausgerot
tet werden muß.245 

Twee maanden later verscheen in het volgende nummer van Musik im Kriege, een 
artikel van muziekrecensent Alfred Weidemann waarin, behalve de bewering dat 
de saxofoon was uitgevonden door 'einem Deutschen namens Sax', ook een 
gematigd optimisme over de resultaten van de muziekcensuur te bespeuren viel: 

Immerhin: die deutsche Tanz- und Unterhaltungsmusik ist, im Ganzen 
betrachtet, jedenfalls wieder sauberer geworden, wir wollen dies anerkennen 
und wollen uns dessen freuen.2^6 

Beide constateringen strookten niet met de werkelijkheid. Door de aanhoudende 
bombardementen waren veel Duitse steden aan het eind van 1943 veranderd in 
ruïnes, waar life-jazz vrijwel alleen nog te beluisteren was op plaatsen waar niet 
gecontroleerd werd: exclusieve, alleen voor militairen toegankelijke gelegenheden, 
privéfeestjes, obscure tweederangs nachtclubs, en illegale achteraf-kroegjes. De 
combo's van Tullio Mobiglia en Alfio Grasso traden weliswaar nog op in Berlijn 
en ook vibrafonist Kurt Engel 'und seine Solisten' speelden nog tot maart 1944 
Engelse en Amerikaanse swing in het Plaza-theater, enkele kleine jazzcafés wisten, 
zij het met veel grammofoonmuziek, exorbitant hoge prijzen en zo nu en dan een 
uit buitenlandse dwangarbeiders samengesteld gelegenheidsorkestje, hun bestaan 
nog enige tijd te rekken, maar de grote Berlijnse danszalen waren allemaal gesloten 
en de meeste gerenommeerde buitenlandse jazzmusici hadden Duitsland al lang 
verlaten. John Kristel vertrok als een van de laatste. Zijn orkest speelde in het 
Berlijnse Delphi-Palast totdat men het gebouw in de lente van 1943 als legerdepot 
in gebruik nam. Enkele maanden later, in november 1943, werd het Delphi door 
bommen verwoest, evenals de Zoo, de Scala en het hotel Imperator, waar tot op 

167 



HOOFDSTUK 4 

dat moment het orkest van Kurt Widmann optrad.247 Ook de bombardementen 
op Hamburg in juli 1943, waarbij vele duizenden mensen om het leven kwamen, 
hadden het overgrote deel van alle uitgaansgelegenheden in de as gelegd. Vanaf 
zeven uur 's avonds tot 's morgens kwart over acht was Hamburg een 'luftschutz
verdunkelte Stadt', waar zelfs het water van de Alster grotendeels schuil ging onder 
een enorm camouflagetapijt van matten, planken en houten schotten.24" 

Omdat vrijwel alle Duitse musici inmiddels onder de wapenen waren geroepen, 
werd het leeuwendeel van de muziek in minder zwaar getroffen steden verzorgd 
door buitenlandse remplaçantes waarvan sommigen overigens ook nog sporadisch 
werk vonden in enkele resterende cabarets en bars in Hamburg en Berlijn.249 Het 
merendeel van deze musici was afkomstig uit de bezette gebieden. Hun vertrek 
naar Duitsland was deels ingegeven door de afnemende werkgelegenheid in eigen 
land. Vooral in Nederland, waar het Duitse Reichskommissariat veel strenger 
optrad dan bijvoorbeeld het militair bestuur in België, viel er in de loop van 1943 
steeds minder te verdienen in de amusementsbranche, vanwege de voortdurende 
verduisteringsmaatregelen en de strikte handhaving van het dans- en uitgaansver
bod. Een andere reden om in Duitsland als musicus aan het werk te komen, was 
gelegen in de mogelijkheid om op die manier te ontsnappen aan verplichte 
tewerkstelling (Arbeitseinsatz) in de wegenbouw, de voedselvoorziening of de 
oorlogsindustrie.250 

Na de aanslag op Hitler op 20 juli 1944 werden de meeste uitgaansgelegenheden 
in Duitsland gesloten. Op bevel van Goebbels, die vijf dagen na de aanslag door 
Hitler was aangewezen als Generalbevollmächtigtem für den totalen Kriegseinsatz, 
moesten alle resterende variétés, clubs en theaters dicht. Alleen klassieke concerten 
waren nog toegestaan en ook het vanuit propagandistisch oogpunt belangrijke 
filmbedrijf bleef functioneren.251 Enkele orkesten, waaronder dat van Kurt Wid
mann, werden nog ingezet voor de Wehrmachtsbetreuung of waren te horen op 
ontspanningsavonden voor daklozen en geëvacueerden. In een handjevol lokali
teiten verspreid over heel Duitsland speelden achter dichtgeplakte ramen inciden
teel nog muzikanten voor voorbijtrekkende soldaten of ontheemde burgers, maar 
aan het eind van 1944 lag nagenoeg het hele uitgaansleven stil.252 

Toch was Duitsland, ook tijdens het laatste oorlogsjaar, allerminst van swing
en jazzmuziek verstoken. Jongelui maakten gebruik van schuilkelders om, voorzien 
van draagbare grammofoons en platenkoffers, met elkaar te dansen en naar 
jazzmuziek te luisteren. Het kwam zelfs voor dat ook op schepen van de Kriegsma
rine en op luchtmachtbases swingplaten gedraaid werden.253 In verduisterde 
kamertjes, op zoldertjes, maar ook in kazematten, Wehrmachtskantines en krijgs-
gevangenkampen luisterde men regelmatig naar jazz op een van de vele Engelse 
en Amerikaanse soldatenzenders.254 Jazz op de radio bleek in de laatste oorlogsjaren 
bovendien van grote betekenis voor de mentale en muzikale heroriëntatie van veel 
Hj-leden, die al op zeer jonge leeftijd werden ingeschakeld bij de luchtverdediging. 
Vanaf 1943 waren er, vanwege de grote militaire verliezen in Rusland en de vereiste 
zware oorlogsinspanningen aan diverse fronten, steeds minder soldaten beschikbaar 
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om de verschillende luchtafweerinstallaties in Duitsland te bemannen. Ter ver
vanging werden zestien- en zeventienjarige jongens ingezet als helpers bij het 
luchtafweergeschut. Naarmate het einde van de oorlog dichterbij kwam, ontstond 
bij deze 'Flakhelfer' een groeiend enthousiasme voor de door de BBC en de 
soldatenzender 'Calais' uitgezonden jazzmuziek, die zij via hun radiocommuni-
catie-apparatuur konden beluisteren: 'Die abendliche Swing-Sendungen wurden 
zum Ritual. Einmal gerieten wir völlig aus dem Häuschen, als die Andrew-Sisters 
"Bei mir bist du schön" sangen' ,255 Toen in de tweede helft van 1944 het vertrouwen 
in een Duitse overwinning afnam, wierpen velen de mentale ballast van hun 
nationaal-socialistische opvoedingvan zich af en identificeerden zich met de vijand: 

Es war einen Faszination erweckt worden, die weit über den bloßen Reiz des 
Verbotenen hinausging. Der Jazz wurde zum Schlüsselsymbol für eine - uns 
im einzelnen noch unbekannte - Gegenwelt, in der unsere gesamte Lebens
form umgedreht und ausgelöscht wurde [...] aber vor allem deshalb, weil er 
der erste Schritt zu einer positieven Identifikation mit den Amerikaner war.256 

Jazzmuziek werd, behalve via de radio, ook door Franse, Belgische en Nederlandse 
dwangarbeiders naar Duitsland geëxporteerd. De in het kader van de Arbeitseinsatz 
in Duitsland te werk gestelde 'Fremdarbeiter' uit de bezette gebieden in het Westen, 
genoten over het algemeen meer bewegingsvrijheid dan de uit Polen en Rusland 
afkomstige 'Ostarbeiter'. Sommigen hadden in hun bagage koffergrammofoons, 
platen en muziekinstrumenten meegenomen en op vrije dagen ging men naar 
zwembaden, parken en bossen, waar vaak in aanwezigheid van Duitse fans, 
ongestoord naar jazzmuziek geluisterd kon worden.257 In Eisenach organiseerden 
plaatselijke jazzliefhebbers zelfs jamsessions met geïnterneerde Franse, Italiaanse 
en Belgische musici. Datzelfde gebeurde in Frankfurt. Pianist Hans Otto Jung, 
trompettist Carlo Bohländer en drummer Horst Lippmann, allen lid van de 
roemruchte 'Harlem Club', speelden daar in hun oude trefcentrum, de Rokoko-
Diele: 

Unter den Zuhörern waren eine ganze Menge Ausländer, wie belgische und 
holländische Zwangsarbeiter, von denen viele ihre eigenen Instrumente mit
brachten, um einzusteigen. Auf diese Weise lernten wir populäre holländische 
Melodien wie 'Dag Schatteboutje' kennen.258 

In Berlijn formeerde de in een motorenfabriek tewerkgestelde Nederlandse gita
rist-trompettist Gerard van Loo samen met twee lotgenoten, onder wie de Am
sterdamse klarinettist Jaques Holster, eind 1943 het trio 'Gi-cla-gi', dat in verschil
lende dwangarbeiderskampen swingmuziek speelde. Nadat het orkestje enige tijd 
later was uitgebreid met onder andere een pianist en een drummer, trad men 
onder de naam 'Jack Holster und seine Rhythmiker' gedurende de vrije avonduren 
op in het keldercafé Corso aan de Potsdammerstrasse.259 In oktober 1944 moesten 
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uiteindelijk ook de musici van de Nederlandsche Omroep en de DES in Hilversum 
zich melden voor de Arbeitseinsatz. Een aantal van hen kwam terecht in Bramsche, 
in de buurt van Osnabrück, waar ze op zondagmiddagen onder leiding van Klaas 
van Beeck moderne dansmuziek ten gehore brachten voor Russische dwangarbei
ders in het aangrenzende 'Gemeinschaftslager' van het DAF.2 6° 

De alomtegenwoordigheid van jazz bleef tot het eind van de oorlog de gemoederen 
van partij-ideologen, 'linientreue' musicologen en Hj-leiders beroeren. Wolfgang 
Stumme, hoofd van het opleidingsinstituut voor muziekpedagogen in de HJ en 
sinds 1942 werkzaam op de afdeling Muziek van het Hauptschulamt op het Pro-Mi, 
pleitte in 1944 alsnog voor een radicale koerswijziging: 

Alle Eindeutschungsversuche am Jazz vergrößeren die Gefahr, statt sie abzu
wehren. Hier fordert der Krieg, den wir fuhren, daß eine rassebewußt denkende 
Nation sich restlos dieses amerikanisch-jüdischen und von dorther planmäßig 
angesetzten Narkotikums entledigt.261 

In de IB, de geïllustreerde uitgave van de Völkische Beobachter, verscheen drie 
weken na de geallieerde invasie in Normandie, nog een paginagrote reportage over 
Benny Goodman onder de titel 'Rattenfänger von Neuyork'. Volgens het artikel 
zou 'der Swingjude' Goodman, met zijn 'Verbrecherhände' aan de klarinet, een 
verderfelijke invloed uitoefenen op de jeugd van New York, hetgeen hem ook zelf 
in de mond werd gelegd: '"Meine musik ist lasterhafter als alle Kurtisanen der 
Geschichte zusammengenommen", rühmt er sich selbst.'202 

Met deze reportage leverde de IB een van de laatste bijdragen aan de meer dan 
twintig jaar durende anti-jazzcampagne in de Duitse pers. Ook nu weer was het 
resultaat nihil: in september 1944 klaagde ss-Obersturmbannführer Blomberg van 
de Hamburgse Gestapo in een brief aan het RSHA over 'der sich trotz aller 
Maßnahmen immer wieder bildenden Swing-Klubs'.263 Op 25 oktober 1944 
vaardigde Himmler vervolgens nog een decreet uit met nadere richtlijnen voor 
de bestrijding van o.a. 'Cliquen mit liberalistisch-individualistischer Einstellung': 

Falls erforderlich, ist auf Einziehung der von den Cliquen benutzten Geräte 
(z.B. englische Schallplatten, Abzeichen usw.) zu erkennen. Überwachung und 
Bekämpfung der Cliquen sind kriegswichtig.2"4 

Een halfjaar later was de oorlog voorbij. 
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Muziekpolitiek in Nederland tijdens de bezetting 

Tijdens een bespreking met de generaals van de Wehrmacht op 23 mei 1939 
ontvouwde Hitler zijn plannen over de op handen zijnde Blitzkrieg tegen Polen. 
Daarbij kwam ook de bezetting van Nederland aan de orde. 'Wir müssen daher, 
wenn bei Polnischem Krieg England angreifen will, blitzartig Holland angreifen.'1 

In de vroege morgen van 10 mei 1940 werd de aanval ingezet en nadat Rotterdam 
op 14 mei 1940 door brisantbommen in de as was gelegd, kapituleerde generaal 
Winkelman. 'Wij hebben de strijd gestaakt', zo luidde de sombere mededeling in 
zijn radiotoespraak diezelfde avond.2 In overleg met Himmler besloot Hitler op 
15 mei 1940 de voormalige Oostenrijkse bondskanselier Arthur Seyss-Inquart, op 
dat moment Reichsminister zonder portefeuille, te benoemen tot Reichskommissar 
fur die besetzten niederländischen Gebiete. Vijf dagen later werd hij belast met 
de volledige regeringsbevoegdheid over alle niet-militaire aangelegenheden. Op 
29 mei 1940 nam een civiel bestuur onder zijn leiding de macht over van de 
militairen. Het Reichskommissariat fungeerde als 'Führungs- und Aufsichtsver
waltung': Seyss-Inquart beschikte over een relatief kleine staf, die zich beperkte 
tot sturing en controle van het bestaande binnenlandse bestuursapparaat. Neder
landse ambtenaren bleven derhalve verantwoordelijk voor de continuering van 
routinematige bestuursaangelegenheden, maar werden daarnaast ook belast met 
de implementatie van de door de Duitse autoriteiten afgekondigde maatregelen.^ 

De 'stamverwante' Hollanders moesten stukje bij beetje en zonder al te veel 
dwang, geleidelijk in het 'Groot-Germaanse Rijk' worden opgenomen en dat kon 
alleen wanneeer de openbare mening in pro-Duitse richting werd omgebogen.4 

Daartoe werd op 25 november 1940, een half jaar na de inval, het nieuwe 
'Departement van Volksvoorlichting en Kunsten' (DVK) opgericht. Onder deze 
Nederlandse variant van het Duitse Ministerium für Volksaufklärung und Pro
paganda ressorteerde behalve de pers en de radio 00k de gehele kunstsector. Het 
ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dat deze sector had moeten 
afstaan, werd omgedoopt tot departement van Onderwijs, Wetenschap en Cul-
tuurbescherming.5 Het personeel van het DVK, inclusief de topambtenaren, be
stond voornamelijk uit NSß'ers.6 Door zoveel mogelijk posten te bezetten, trachtten 
zij het propaganda-apparaat van het departement in dienst te stellen van hun 
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partij. Maar Seyss-Inquart, die niets in de nationalistische koers van de NSB zag, 
koos voor de leiding van het DVK een nationaal-socialist die, net als hijzelf, het 
ideaal van een 'Groot-Germaans Rijk' was toegedaan. Op deze manier kon hij 
voorkomen dat het DVK als een verlengstuk van de NSB ging functioneren. 
Uiteindelijk bleek dr. Tobie Goedewaagen de meest geschikte kandidaat.7 

Goedewaagen was kunsthistoricus en filosoof. Hij had een aanstelling als docent 
in de geschiedenis van de post-Kantiaanse wijsbegeerte aan de Utrechtse univer
siteit, publiceerde veel en stond op de nominatie om tot hoogleraar benoemd te 
worden, maar werd in 1932, toen er een vacature kwam, plotseling gepasseerd. 
Vanaf dat moment koos hij, aanvankelijk nog weifelend maar later steeds open
lijker, voor het nationaal-socialisme. Vanaf september 1939 was hij als redacteur 
verbonden aan het fascistische weekblad De Waag. Na de Nederlandse capitulatie 
ontpopte hij zich in diverse publicaties als een verwoed antisemiet en in de eerste 
maanden van de bezetting leverde hij als voorzitter van de Raad van Voorlichting 
der Nederlandsche Pers een belangrijke bijdrage aan de gelijkschakeling van de 
pers. 'In de NSB kon ik niets anders zien dan een gezelschap cultuurpolitieke 
dilettanten dat na de doorbraak van 1933 achteraan kwam sukkelen om met veel 
vertoon te maskeren wat aan inhoud en doelbewustheid ontbrak', verklaarde hij 
na de oorlog.8 

Goedewaagen koos als een van zijn belangrijkste medewerkers de freelance 
muziekcriticus Jan Govert Goverts, die in 1937 zijn NSB-lidmaatschap had opgezegd 
omdat hij anders zijn baan bij het Algemeen Handelsblad zou verliezen. Hij werd 
door Goedewaagen gevraagd als hoofd van de afdeling Muziek op het departement. 
Goverts schreef in de jaren dertig behalve voor het Algemeen Handelsblad ook voor 
de NRC en De Maasbode en verzorgde een radiorubriek in het maandblad Caecilia 
en de muziek. Daarnaast reisde hij als bestuurslid van de Internationale Bruckner-
gesellschaft regelmatig naar Duitsland en Oostenrijk. De organisatie van het 
culturele leven en de werkwijze van de Reichsmusikkammer in Duitsland fasci
neerden hem. Hij was ervan overtuigd dat ook in Nederland de arbeidsvoorwaarden 
van musici en de artistieke kwaliteit van het muziekleven zouden verbeteren, 
wanneer er een reorganisatie naar Duits model kon worden doorgevoerd. 

Amper een maand na de Duitse inval legde hij, gebruik makend van een 
aanbeveling van Rost van Tonningen, contact met het Rijkscommissariaat. Hij 
adviseerde de nieuwe 'Kulturreferent' over muziekaangelegenheden en begon 
tegelijkertijd met de voorbereidingen van een Nederlandse Kultuurkamer.9 Toen 
zijn benoeming op het DVK op 7 februari 1941 door Goedewaagen officieel werd 
bekrachtigd, had hij al diverse uitgewerkte plannen geproduceerd.10 Afwijkingen 
van het Duitse model probeerde hij zoveel mogelijk te vermijden. Zijn ideaal was 
een muziekwereld, georganiseerd in het muziekgilde van de Nederlandse Kultuur
kamer, waarover hijzelf de centrale leiding had. 'Alle draden moeten samenkomen 
bij mij', schreef hij aan Goedewaagen, drie dagen nadat hij was aangesteld: 
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Alleen bij deze eenheid is het mogelijk leiding te geven. Zonder deze eenheid 
wordt het lapwerk. Liever trek ik me dan terug en leid een onderdeel (bv. 
programmaleider radio), dat ik dan tenminste in eigen hand heb, zoodat alleen 
ik verantwoordelijk ben voor den geheele opbouw ervan.11 

Nu was het DVK slechts één van de drie staatsinstellingen die zich in bezet Nederland 
met cultuurpolitiek bezighielden. De andere twee waren het Rijkscommissariaat 
en de Nederlandsche Kultuurkamer (NKK). Formeel stond het DVK onder toezicht 
van de 'Hauptabteilung Volksaufklärung und Propaganda' (HAVP) van het 
Rijkscommissariaat, die ressorteerde onder de Generalkommissar zur besonderen 
Verwendung, Fritz Schmidt. Alle departementale verordeningen en benoemingen 
moesten, voorzien van een Duitse vertaling, ter goedkeuring worden voorgelegd 
aan de ter zake bevoegde afdelingshoofden op het 'Generalkommissariat zur 
besonderen Verwendung' (GKzbv).12 Beslissingen ten aanzien van de leiding en 
het bestuur van de toekomstige Kultuurkamer dienden te worden bekrachtigd 
door het hoofd van de Abteilung Kultur van de HAVP, de musicoloog Joachim 
Bergfeld, die rechtstreeks op aanwijzing van Goebbels was benoemd, om zeker te 
stellen dat bij de reorganisatie van het culturele leven in Nederland, de culturele 
hegemonie van het door de HAVP gecontroleerde DVK niet werd aangetast.13 'Ich 
ordne daher an', schreef Seyss-Inquart op 24 november 1941 aan Goedewaagen, 

dass Dr. Bergfeld alle wichtige Angelegenheiten im Bereich der Leitung und 
Verwaltung der Kulturkammer rechtzeitig mitzuteilen sind. Entscheidungen 
in diesen Angelegenheiten dürfen nur im Einvernehmen mit Dr. Bergfeld 
ergehen. 

Hij stelde Goedewaagen, als president van de Kultuurkamer, persoonlijk verant
woordelijk voor de naleving van deze instructies.14 

Binnen de aldus gegeven machtstructuur voerde het DVK een betrekkelijk zelf
standige politieke koers, waarbij het accent lag op de reorganisatie van het culturele 
leven naar Duits model. Het a-politieke karakter van de kunst werd niet langer 
geaccepteerd. Kunst moest in dienst staan van de volksgemeenschap, hetgeen 
zonder overheidscontrole onmogelijk was. Om zowel de kwaliteit van de kunst 
als de sociaal-maatschappelijke positie van de kunstenaar te bewaken, moesten 
alle 'cultureele werkers' georganiseerd worden in een Kultuurkamer. Eind 1940, 
kort na zijn benoeming, reisde Goedewaagen naar Berlijn, om te bestuderen hoe 
daar het Pro-Mi en de RKK waren ingericht.15 Eenmaal teruggekeerd begon hij, 
geïnspireerd door wat hij had gezien, aan de oprichting van een Nederlandse 
Kultuurkamer. Hij wist zich daarbij gesteund door Goebels, die voornemens was 
een kopie van het Duitse Kulturkammergesetz in Nederland te laten afkondigen 
en daartoe in januari 1941 zelfs een ambtenaar van zijn departement met de 
ontwerptekst van die verordening naar Den Haag stuurde. Seyss-Inquart, die zich 
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niet door Goebbels wilde laten dicteren en zijn eigen invloed op het culturele 
leven probeerde te verstevigen, besloot derhalve om naast Goedewaagens DVK en 
naast de Nederlandsche Kultuurkamer ook een Nederlandsche Kultuurraad te 
installeren. Goedewaagen protesteerde hiertegen met klem, maar al snel bleek dat 
de Kultuurraad als adviserend en toezichthoudend orgaan geen enkele reële taak 
had en — mede door toedoen van Bergfeld — een formele instantie was, zonder 
vetorecht.16 

De moeizame totstandkoming van de Nederlandsche Kultuurkamer 

Net als in Duitsland zou ook in Nederland de Kultuurkamer het belangrijkste 
instrument tot gelijkschakeling van het culturele leven moeten worden.17 Begin 
1941 was men op het DVK al met de organisatorische voorbereidingen begonnen. 
Het hoofd van de administratie, J. de Weille, werd uit zijn functie ontheven om 
zich volledig te kinnen wijden aan de coördinatie van alle werkzaamheden ten 
behoeve van de NKK.'8 Men vervaardigde tientallen schema's en overzichten waarin 
de toekomstige organisatiestructuur werd vastgelegd. De verschillende beroeps
groepen werden onderverdeeld in zes afzonderlijke gilden: Muziek, Theaterwezen, 
Beeldende Kunsten, Literatuur, Film- en Perswezen.'9 Pas als twee van de zes 
gildes waren ingesteld, zou de Kultuurkamer officieel in werking treden.20 De
partementale afdelingen werden ingericht, corresponderend met de zes gilden, 
wat een aanzienlijke uitbreiding van het ambtenarenbestand vergde.21 Men schatte 
dat er zo'n 54.000 personen in aanmerking kwamen als lid van de NKK, waarvan 
er meer dan 25.000 in het muziekgilde moesten worden opgenomen.22 Vooraan
staande kunstenaars werden aangezocht om de verschillende gilden te gaan leiden. 
Voor de opbouw van gewestelijke afdelingen stelde men 'correspondenten' en 
'hoofdcorrespondenten' aan, die door middel van propaganda- en voorlichtings
bijeenkomsten in negen provincies 'vaste steunpunten' vestigden.23 Kaartsystemen 
en aanmeldingsformulieren werden ontworpen en Goedewaagen vroeg persoonlijk 
aan de directeur van de Rijksgebouwendienst, H.F.C. Hardenberg, om een 'groot, 
representatief en gunstig gebouw in Den Haag met enkele groote ontvangzalen' 
voor de huisvesting van de nieuwe organisatie, hetgeen evenwel niet meer opleverde 
dan de opening in mei van een 'klein bureau' in de Tweede Van den Boschstraat.24 

Om de kunstenaars uit de diverse sectoren van het culturele leven te informeren 
over de op hande zijnde veranderingen, werden er verschillende bijeenkomsten 
georganiseerd. Uit de notulen en krantenverslagen van deze vergaderingen blijkt 
dat bij herhaling bescherming tegen de concurrentie van dilletan ten en het 
verbeteren van de arbeidsvoorwaarden in het vooruitzicht gesteld werden op 
voorwaarde dat men zich zou onderwerpen aan de 'nieuwe orde'. 

Op 13 maart nodigden Goedewaagen en Goverts een aantal vooraanstaande 
personen uit de muziekwereld uit op het departement om hen over te halen mee 
te werken aan de oprichting van een muziekgilde. Goedewaagen en Goverts hielden 
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bij deze gelegenheid een vurig pleidooi voor de nieuwe orde: 'De staatsbemoeiing 
in de muziek is tot heden zeer onvoldoende geweest', meende Goedewaagen. 

Het ligt in de bedoeling daar thans verandering in te brengen. Een geordend 
kunstenaarsleven is alleszins noodzakelijk. De staat moet hierbij ordenend 
optreden, ordenend en controlerend. De politiek welke eenig land voert drukt 
zijn stempel op de uitingen van het volk. De staatsbemoeiing zal zich derhalve 
ook in een bepaalden zin uitstrekken tot het politiseren van muziek. 

Goverts, die als tweede spreker optrad, definieerde het gilde 'als een samenwerking 
van alle musici met een eigen leiding ten dienste van volk en cultuur'. Hij liet het 
in deze eerste bijeenkomst wijselijk achterwege om expliciet over jazz of ontaarde 
muziek te spreken. Wel bracht hij de concurrentie van amateurs ter sprake: 

De gedachte van beroepsbescherming ligt bij het muziekgilde voor. Een ieder 
weet, dat op het huidige ogenblik veel beunhazerij in het muziekleven bestaat. 
Het is de taak van het gilde om voor gezonde toestanden te zorgen, ook op 
economisch en sociaal gebied. 

Maar dat er ook op artistiek gebied wat moest veranderen liet Goedewaagen aan 
het eind van de bijeenkomst doorschemeren: 'Het publiek moet opgevoed worden. 
Wat "kitsch" is dient te worden uitgeschakeld', en op de vraag van dirigent Eduard 
van Beinum, wie dan wel bepaalde wat kitsch was, antwoordde hij: 

Dat behoort tot de verantwoordelijke taak van den leider van het gilde. Men 
dient zich goed rekenschap te geven van het leidersprincipe. 25 

Drie weken later, op 7 april 1941, vond een tweede, veel massalere bijeenkomst 
plaats op het departement. Ten overstaan van een groot aantal musici en aan het 
muziekbedrijf gelieerde personen, maakte Goverts in een lange redevoering nog 
eens precies duidelijk waar het de nieuwe machthebbers met hun muziekpolitiek 
om te doen was: 

Wie geen lid is van de Kultuurkamer heeft niet het recht muziek te onderwij
zen, in het publiek te beoefenen, of op enigerlei wijze werkzaam te zijn bij het 
verbreiden van dit cultuurgoed. Wie zich verzet tegen den Stroom van den 
Tijd, tegen de kosmische noodzaak der groote gebeurtenissen, tegen het 
noodlot, gaat onherroepelijk ten onder. 

Goverts wilde de amusementsmusici 'weer in de grote familie der musici opnemen, 
in plaats van ze verder te laten wegzinken in het moeras van smaakbedervende 
wancultuur. Het volk heeft recht op goede verpoozingsmuziek', meende hij. Tot 
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slot wendde hij zich tot alle Nederlandse musici: 'Voor U gaat het er thans om, 
zult gij actief eraan medewerken of niet.'26 

Niet alleen de musici, ook de Nederlandse dansleraren moesten zich organiseren 
in de NKK en ook voor hen was er een voorlichtingsbijeenkomst op touw gezet. 
In een voorbeschouwing in De Telegraafwerd F. Primo, hoofd van de afdeling 
Toneel en Dans op het DVK, aan het woord gelaten: 

Te veel is reeds bedorven door het laten voortwoekeren van swing en hot-jazz 
en andere storende elementen in ons beschavingsleven. Het dansonderwijs 
moet daarom worden geordend en geregeld.27 

Op 2 april 1941 werden de dansleraren door Goedewaagen toegesproken in hotel 
Krasnapolsky in Amsterdam. De Telegraaf meldde dat ruim 400 aanwezigen met 
veel aandacht naar zijn beschouwingen luisterden. Na eerst de historische ont
wikkeling van de dans te hebben geschetst kwam Goedewaagen tot de conclusie 
dat door de dominante, stedelijke beschaving, de binding tussen de dans en de 
waarden van het volk, verloren was gegaan. 

De gezelschapsdans putte haar mogelijkheden liever uit de negercultuur en uit 
een brutaal, verhit en zielloos sexualisme, dan uit de edele traditie van eigen 
land en volk en stam. Niemand zal zeggen, dat de jeugd van thans den dansvloer 
benut op een wijze, die getuigt van veel adel, van veel voornaamheid. De 
overheid wil ook op dit terrein de opleiding der jeugd slechts opgedragen weten 
aan hen, die geheel van Nederlandschen en Germaanschen bloede zijn.28 

Joodse kunstenaars, musici en dansleraren mochten dan ook geen lid worden van 
de NKK. Bergfeld had dat bij het tot stand komen van de Kultuurkamerverordening 
al in een vroegtijdig stadium duidelijk gemaakt. 'Personen rein jüdischen Blutes 
können nicht Mitglied der Kammer sein', schreef hij op 9 mei 1941 aan Peter 
Fink, het hoofd van de Hauptabteilung Volksaufklärung und Propaganda van het 
Rijkscommissariaat: 'Ihnen ist daher jede Tätigkeit untersagt, die im Bereich der 
Kulturkammer liegt. Damit ist die Entjudung des Niederländischen Kulturlebens 
sichergestellt.'29 

Gedurende de tweede helft van 1941 werd er op het DVK haast gemaakt met het 
opstellen van een Kultuurkamerverordening, waarin zowel de organisatorische 
structuur als de taken en bevoegdheden van de NKK, wettelijk waren vastgelegd. 
Daarbij maakte men onder andere gebruik van het in 1937 onder redactie van 
Hans Hinkel gepubliceerde Handbuch der Reichskulturkammer)0 Toch bleek het 
moeilijk om het Rijkscommissariaat ervan te overtuigen dat de gemaakte voorbe
reidingen toereikend waren voor een succesvolle start van de Kultuurkamer. Nadat 
al verschillende versies van de Kultuurkamerverordening waren afgewezen, vaak 
vanwege de kleinste details, schreef Goedewaagen op 17 augustus 1941 aan Seyss-
Inquart: 
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Durch das Ausbleiben der Verordnung wird die gegnerische Propaganda 
immer kräftiger und sowohl das Publikum als die Mitarbeiter verlieren das 
Vertrauen. Man fragt sich, ob ein guter Teil aller geleisteten Arbeit sich schliess
lich durch ein allzu langes Abwarten nicht als umsonst zeigen wird. Bei allen 
Vorbereitungen fehlt mir das Mittel um Zu Taten zu schreiten: die gesetzliche 
Grundlage.'31 

Een maand later kwam de kwestie weer aan de orde tijdens 'de ude Algemeene 
Vergadering ten departemente betreffende de N.c.K.-organisatie': 

De heer Goverts zou juist willen eindigen met praten en schrijven, doch willen 
aanvangen met het eindelijk eens doen van alles, wat in de loop der tijden ter 
zake van de N.C.K. is gepubliceerd. De opmerkingen laten wel zien, hoe 
wenschelijk het is, dat de Cultuurkamerverordening thans spoedig afkomt.32 

In september werd Hinkel, als secretaris-generaal van de Duitse RKK en als 
Generalreferent fur Reichskulturkammersachen op het Pro-Mi, persoonlijk uit
genodigd om deel te nemen aan de voorbereidende besprekingen op het DVK en 
in oktober 1941 reisde de coördinerend ambtenaar in zake NKK-aangelegenheden, 
J. de Weille, naar Berlijn om te onderzoeken hoe de in Hinkels handboek geschetste 
organisatie-schema's in de praktijk functioneerden.33 Uiteindelijk duurde het nog 
tot eind november vooraleer er een ontwerptekst gereed was die de goedkeuring 
kreeg van het Rijkscommissariaat. In deze 36 paragrafen tellende verordening 
werden het lidmaatschap, het bestuur en de inrichting van de NKK en van de 
afzonderlijke gilden, de verordenende bevoegdheden van de president, verschil
lende beheers- en financiële aspecten alsmede de strafbepalingen voor weigeraars 
tot in detail geregeld. Volgens artikel 28 was de NKK onderworpen aan het toezicht 
van de secretaris-generaal van het DVK, die, na de afkondiging van een aanvullende 
verordening, tevens benoemd werd tot president van de NKK.34 

Tegenover zijn medewerkers benadrukte Goedewaagen op 19 november dat het 
afkondigen van de Kultuurkamerverordening niet inhield dat tegelijkertijd ook 
de Kultuurkamer was opgericht, 'aangezien zulks eerst een feit zal zijn, wanneer 
in het begin van 1942 zal worden overgegaan tot stichting van het Pers- en 
Filmgilde'.35 Na een onderhoud met GKzbv Fritz Schmidt kondigde hij op 10 
december echter aan binnen een week te zullen overgaan tot het stichten van het 
filmgilde, het muziekgilde en het gilde voor bouwkunst, beeldende kunsten en 
kunstambacht.36 Een week later bleek ook dit voornemen niet haalbaar onder 
meer omdat de componist Henk Badings had bedankt als leider van het muziek-
gilde.37 

Het installeren van de verschillende gildes werd bemoeilijkt door protesten en 
tegenwerking van kunstenaarsorganisaties uit de toneel- en theaterwereld en de 
beeldende-kunstsector.38 Bovendien waren slechts weinig vooraanstaande kunste
naars bereid om als gildenleider of bestuurder te gaan functioneren in een volledig 
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door de staat geleide beroepsorganisatie, hetgeen vooral bij het muziekgilde 
resulteerde in een moeizaam oprichtingsproces. De eerste voorbereidende verga
dering op 13 maart op het DVK had geleid tot de vorming van een commissie ter 
voorbereiding van een onafhankelijke beroepsorganisatie van musici, bestaande 
uit de componist Henk Badings, de administrateur van het Utrechtsch Stedelijk 
Orchest, Evert Cornelis, en de tweede dirigent van de Haarlemsche Orkest 
Vereeniging, Toon Verhey. Een vertegenwoordiger van de 'Federatie van Neder-
landsche Toonkunstenaars Vereenigingen' (FNTV) ontbrak evenwel op de verga
dering van 13 maart.39 

Binnen de FNTV, waarin naast de 'Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars-
vereeniging' (KNTV) nog zo'n 15 andere toonkunstenaarsverenigingen waren on
dergebracht, was er weinig enthousiasme voor het muziekgilde. Nadat een meer
derheid van de leden van de KNTV zich begin mei 1941 middels een enquête tegen 
de vorming van een muziekgilde had uitgesproken, besloot Goedewaagen de 
bestuurders van de KNTV en de FNTV uit hun functies te ontheffen, evenals de 
redacteuren van het FNTV-orgaan De Wereld der Muziek. Toon Verhey werd met 
ingang van 12 mei benoemd tot bewindvoerder van de federatie, belast met de 
algemene leiding. De NSß'er Frans Vink werd bewindvoerder, belast met de 
administratie.40 Verhey en Vink vormden ook de voorlopige redactie van De 
Wereld der Muziek, dat tot orgaan van het toekomstige muziekgilde zou worden 
omgevormd.41 Bovendien kwamen er nieuwe statuten, volgens welke de FNTV 
moest gaan fungeren 'als intermediair tusschen de bestaande vereenigingen en het 
nog op te richten Muziekgilde'. Het plan was om alle 26 bestaande toonkunste
naarsverenigingen onder te brengen in zes nieuwe vakgroepverenigingen, die 
uiteindelijk de zes vakgroepen van het muziekgilde zouden gaan vormen. Daartoe 
werd Verhey aangesteld als 'gemachtigde van den Commissaris voor niet-com-
mercieele Vereenigingen en Stichtingen', Hans Werner Müller Lehning, hetgeen 
hem de bevoegdheid gaf om namens de FNTV de bestaande verenigingen te 
liquideren en te ontbinden.42 

De ambities van Badings, Verhey en Cornelis lagen vooral op het muzikale vlak. 
Met het muziekgilde hoopten ze een beroepsorganisatie te creëren die de sociale 
en culturele belangen van haar leden zou behartigen en waarover zijzelfde leiding 
hadden. Ze accepteerden daarbij de politieke omstandigheden waaronder deze 
idealen verwezenlijkt konden worden: 'Een ieder zal begrijpen, dat de regeling 
van het Joodsche vraagstuk boven de competentie van het gilde uitgaat en hier 
buiten beschouwing blijft', schreef Toon Verhey in De Wereld der Muziek van 
mei 1941, op het moment dat Goverts in opdracht van het Rijkscommissariaat de 
arisering van de symfonieorkesten doorvoerde.43 Voor de componist en muziek
docent Frans Vink, die vanaf 1936 secretaris was geweest van de Haagse afdeling 
van de KNTV en onder andere bekendheid kreeg door het organiseren van een 
concertenreeks in het Haagse Mauritshuis, gold het omgekeerde. Hij was een 
overtuigd nationaal-socialist en pleitte met volle overgave voor de verwijdering 
van alle joden uit het muziekleven.44 
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Op 20 augustus 1941 bespraken Badings, Cornells en Verhey hun wensen ten 
aanzien van het muziekgilde met de top van het departement. Toen bleek dat 
Goverts, Goedewaagen en het hoofd van de afdeling Kabinet en Juridische Zaken 
Sebastiaan M.S. de Ranitz niet wilden ingaan op hun eis om het muziekgilde als 
een zelfstandige organisatie in te richten, met een eigen bestuur en zelfstandige 
huisvesting, stapten Cornelis en Verhey in september op en viel de voorberei
dingscommissie uiteen.45 Verhey nam ook ontslag als bewindvoerder van de FNTV 
en trok zich terug uit de redactie van De Wereld der Muziek. Zijn taken werden 
overgenomen door Frans Vink, die tevens ging optreden als gemachtigde van den 
Commissaris voor niet-commercieele Vereenigingen en Stichtingen.46 

Met het vertrek van Verhey, die zich in zijn artikelen in De Wereld der Muziek 
een overtuigd pleitbezorger voor het muziekgilde had getoond, ging voor Goverts 
een waardevolle kracht verloren. Om zijn greep op de toekomstige organisatie van 
het muziekgilde te behouden en de effectiviteit van de propaganda te waarborgen, 
was het zaak de invloed van NSß'ers als Vink op De Wereld der Muziek te beperken. 
Hiertoe benaderde Goverts zijn vroegere NRC-collega Willem van Steensel van 
der Aa, alias Will G. Gilbert.47 Van Steensel van der Aa zou in dienst moeten 
komen van de NKK om de propaganda, publiciteit en algemene voorbereiding 
rond het muziekgilde op zich te nemen. Hoe belangrijk deze aanstelling voor 
Goverts was, blijkt uit de brief die hij op 28 oktober 1941 schreef aan de direc
teur-generaal van de Nederlandse Kultuurkamer in oprichting, de arts en NSB'er 
Geert Hoekstra. Omdat Goedewaagen onbereikbaar was, wendde Goverts zich 
tot hem met het verzoek een aantal benoemingen goed te keuren: 

Nu Dr. Goedewaagen enkele dagen afwezig blijft, zou ik de zaak graag, ter 
wille van de urgentie, direct met U willen regelen. H.W. Steensel van der Aa 
(musicoloog en journalist), was al voor 99% benoemd als leider van een bureau 
van mijn afdeling, toen zijn katholicisme een bezwaar voor ons bleek. In het 
MKG zal dit niet zo zwaar wegen, daarom stelt Badings voor, hem in het MKG 
te nemen tegen een beginsalaris van ƒ3000,- p.j. Dr. Goedewaagen en ik gaan 
hiermede accoord, zooals hij u waarschijnlijk heeft meegedeeld. Ik zou hem 
zoo mogelijk vandaag in dienst laten treden. Hij moet onmiddellijk een aantal 
publicaties verzorgen, die dringend noodig zijn, en waarvoor ik zelf geen tijd 
kan vinden. Dan kan ik hem voorts al het MKG-werk overdragen, dat ik hier 
nog maar trouw zit te doen. Indien U accoord gaat met zijn aanstelling, kan 
hij zich vandaag nog bij U komen voorstellen.48 

Van Steensel van der Aa werd in dienst genomen als redactiesecretaris van De 
wereld der Muziek. In november 1941 verscheen zijn eerste bijdrage.49 

Met de voorbereidingen rond het muziekgilde was het evenwel op dat moment 
nog somber gesteld. De Weille, die ten behoeve van de uitnodigingen voor de 
plechtige installatie van de Nederlandsche Kultuurraad in de Haagse Pulchri-studio 
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adressenlijsten van alle Kultuurkamer-functionarissen en vooraanstaande kunste
naars had opgesteld, schreef op 25 november aan Goedewaagen: 

Het spijt mij, dat zich bij de bovengenoemde lijsten er niet een bevindt, waarop 
de voornaamste musici vermeld staan. De Heer Goverts is, volgens telefonische 
mededeeling van zijn afdeeling, de betreffende lijst kwijt geraakt.50 

Toen drie weken later plotseling het bericht binnenkwam dat, na Verhey en 
Cornells, ook Badings zich terugtrok uit het muziekgilde, moest men bovendien 
op zoek naar een nieuwe representatieve leider. Goedewaagen besloot daarop om 
in plaats van het muziekgilde eerst het gilde voor theater en dans op te richten.51 

Op 21 januari 1942 meldde hij dat het stichtingsbesluit voor het gilde voor theater 
en dans en voor het persgilde was goedgekeurd en 'dat dit wellicht op 22 januari 
zal worden afgekondigd en dat dan de Nederlandsche Kultuurkamer officieel zal 
bestaan'.52 

Aldus geschiedde.53 Iedereen die werkzaam was op het gebied van theater en 
dans — en daaronder vielen ook de dansleraren — was 'verplicht zich terstond, doch 
uiterlijk op 19 Februari 1942 bij de Nederlandsche Kultuurkamer aan te melden'. 
Zij, die niet aan deze aanmeldingsplicht voldeden, riskeerden een beroepsverbod. 
Journalisten en uitgevers dienden zich, eveneens op straffe van uitsluiting, binnen 
dezelfde termijn aan te melden bij het persgilde. Overigens leverde dat, voorzover 
het de journalisten betrof, weinig problemen op, aangezien het Verbond van 
Nederlandsche Journalisten integraal werd overgeheveld naar het persgilde. Daar
mee was de hele beroepsgroep collectiefin de NKK opgenomen.54 

Met de installatie van beide gilden op 22 januari 1942 was de NKK formeel in 
werking getreden. Het nieuwe 'cultuurblad' De Schouw, dat eenmaal in de veertien 
dagen verscheen en waarvan Goedewaagen zelf hoofdredacteur was, fungeerde als 
officieel orgaan van de NKK. Tijdens de perspresentatie op 16 januari 1942 sprak 
Goedewaagen bovendien van 'het officieuse orgaan van het DVK' en hij benadrukte 
dat De Schouw ook voor leken bestemd was: 'Ik verzoek u dit vooral ook met 
nadruk in uw bladen te vermelden, opdat niet het Nederlandsche publiek denkt: 
"Oh, dat blad is een onderonsje van de Nederlandsche Kultuurkamer".'55 Alle 
door de NKK afgekondigde verordeningen, instructies, besluiten en beschikkingen 
werden afzonderlijk gepubliceerd in het Verordeningenblad der Nederlandsche 
Kultuurkamer, dat tevens als ingenaaide bijlage van De Schouw verscheen. Ondanks 
de fraaie vormgeving van De Schouw en de lage prijs — vijftien gulden per jaar en 
tien gulden voor leden van de NKK — bleef het aantal abonnees beperkt tot enkele 
tientallen.56 

Nadat op 22 januari 1942 de oprichting van het persgilde en het theatergilde 
officieel bekend was gemaakt, volgde op 2 maart 1942 de instelling van de vier 
overige gilden.57 Op 20 maart verscheen in de pers de mededeling dat alle betrokken 
kunstenaars zich voor 1 april moesten aanmelden bij de NKK. De 5000 leden van 
de 15 bij de FNTV aangesloten verenigingen hoefden dat niet persoonlijk te doen. 
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Zij werden, net als de journalisten, collectief ingelijfd. Dat gold ook voor de 5000 
muziekliefhebbers die lid waren van een koor, harmonie of fanfare en door de 
'commissaris voor niet commercieele vereenigingen en stichtingen' inmiddels 
waren ondergebracht in de Nederlandschen Bond van zangvereenigingen en de 
Nederlandschen Bond van Dilletanten-Orkesten.58 De musici uit de acht gesub
sidieerde symfonie-orkesten werden eveneens, grotendeels via de FNTV, 'en bloc' 
aangegemeld, maar moesten wel individueel een ariërverklaring ondertekenen. Zij 
gingen daar, een enkele uitzondering daargelaten, zonder verzet toe over.59 Ook 
amusementsmusici waren verplicht zich aan te melden bij het muziekgilde van 
de NKK en ook zij moesten een ariërverklaring ondertekenen. Formeel mochten 
alleen degenen die zich hadden aangemeld na 1 april nog in het openbaar optreden. 
De aanmeldingsplicht gold tevens voor 'privaatmuziekleeraren, muziekhandelaren, 
producenten en handelaren in grammofoonplaten en hun personeel, concert-
ondernemers, concertverzorgers, secretaressen van ontspanningsorkesten, impre
sario's, muziekuitgevers, tekstdichters en eigenaars van café's en restaurants', die 
artiesten in hun zaak lieten optreden of mechanische muziek in hun bedrijf ten 
gehore brachten.60 

Beleidsplannen, benoemingen en de opbouw van het ledenbestand 

Om zoveel mogelijk alle wantrouwen en scepsis weg te nemen, presenteerde men 
het muziekgilde als een pure vakorganisatie, die opkwam voor de sociale en 
economische belangen van haar leden. Zo verscheen op 3 januari 1942 in de pers 
een bericht over de sanering van het 'arbeidsbemiddelingswezen'. Het DVK had 
bepaald dat er in het hele land nog slechts vier bemiddelaars mochten optreden 
voor amusementsmusici tegen ten hoogste zes procent van de gage. In het belang 
van de betrokken musici, impresario's en ondernemers moesten alle nog lopende 
contracten gecontroleerd worden teneinde 'misstanden zoo spoedig mogelijk uit 
den weg te ruimen': 'Binnen zeer korten tijd zal door de NKK deze materie definitief 
worden geregeld en zal worden overgegaan tot vaststelling van modelcontracten.'61 

Omdat evenwel alle arbeidsaangelegelegenheden vielen onder de competentie van 
het departement van Sociale Zaken, konden de aangekondigde maatregelen alleen 
worden doorgevoerd met goedkeuring van dit ministerie, hetgeen veel tijd vergde. 
Al in november 1941 had het DVK een model-arbeidsovereenkomst voor amuse-
mentsartiesten in het vooruitzicht gesteld. Dit modelcontract, inclusief salaris
regeling, zou middels afkondiging van het zogenoemde 'amusementsartisten-
besluit' moeten worden ingevoerd, maar volgens een intern ambtelijk rapport was 
de verordening een jaar later nog steeds niet uitgevaardigd: 'Deze wordt door het 
Departement van Sociale Zaken reeds lang bestudeerd.'62 

Een van de redenen voor de trage afhandeling was gelegen in het feit dat het 
'amusementsartistenbesluit' wettelijke regelingen doorkruiste die door het minis
terie van Sociale Zaken zelf werden voorbereid of al waren afgekondigd. Zo was 
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er in de modelcontracten voor 'ontspanningsmusici' sprake van een vast inkomen 

en het recht op tenminste één vrije dag per week, terwijl dat laatste nog onlangs 

door het 'Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen' ( N W ) was bedongen.63 

Na een 'jarenlange strijd', die vooral gevoerd was door de bij het N W aangesloten 

NTB, en mede dankzij 'de doeltreffende medewerking van het departement van 

Sociale Zaken' , had de waarnemend secretaris-generaal R.A. Verwey op 17 oktober 

1941 een uitvoeringsbesluit afgekondigd, datvoorzag indeinvoering p e n november 

van de maandag als verplichte vrije dag voor amusementsmusici .6 4 Het swing-

combo van bassist Frans Wouters, met onder anderen gitarist/zanger Eddy Chris-

tiani en pianist John de Mol, kreeg onmiddellijk met de nieuwe regeling te maken. 

Vanaf 10 november 1941 moesten zij hun maandagavondconcerten in cabaret 

Caramella aan het Kleine Gartmanplantsoen te Amsterdam staken.05 NTB-voor-

zitter J .G. Bloem toonde zich in dagblad Het Volk uiterst tevreden met het behaalde 

resultaat, maar wees tegelijkertijd op nog bestaande misstanden, zoals het ontbre

ken van een collectieve arbeidsovereenkomst voor amusementsmusici met vast

gestelde minimumlonen en een vakantieregeling. Een ander probleem vormde 

het dilletantisme 'daar waar het als broodrover optreed', alhoewel er door het N W 

en het DVK inmiddels voorbereidingen werden getroffen om dienaangaande 'de 

totstandkoming van doeltreffende maatregelen te bevorderen' .6 6 

Uiteindelijk kwam er ook ten aanzien van de overige sociale kwesties een goede 

samenwerking tot stand tussen de vakbond en het DVK. Eind 1941 werd NTB-voor-

zitter Bloem zelf door zowel het DVK als het departement van Sociale Zaken 

aangewezen als 'gemachtigde, belast met het toezicht op de arbeidsbemiddeling'. 

Bovendien probeerde Goedewaagen in mei 1942 te bewerkstelligen dat Bloem 

vanwege zijn deskundigheid in de afdeling Sociale Zaken van de NKK ZOU worden 

opgenomen om zich te ontfermen over 'de controle op de binnen afzienbare tijd 

in te voeren modelarbeidsovereenkomsten voor ontspanningsmusici en klein-

kunstartisten', alsmede over 'den opbouw van de arbeidsbemiddeling binnen de 

Ku l tuu rkamer ' . 7 Toen op 30 mei 1942 de 'plechtige inwijding der Nederlandsche 

Kultuurkamer' plaatsvond in de Haagsche Stadsschouwburg, waren evenwel alle 

met veel aplomb aangekondigde sociale maatregelen nog steeds in voorbereiding.68 

Bij het gilde voor theater en dans lag dat anders. De vakgroep 'gezelschapsdans

leeraren', die al in het voorjaar van 1941 was opgericht, ging van meet af aan met 

grote slagvaardigheid te werk. Volgens een intern rapport over de werkzaamheden 

van het gilde voor theater en dans was er sinds de afkondiging van het 'dansbesluit 

van 1933' niets gebeurd om aan de ongewenste toestanden op het gebied van de 

gezelschapsdans een einde te maken. Er waren ongeveer 700 dansleraren, die elkaar 

zo fel beconcurreerden 'dat voor de meesten geen brood meer te verdienen viel' 

en bovendien traden ook personen als dansleraar op 'die door hun moreele 

antecedenten als een gevaar voor de goede zeden moesten worden beschouwd'.6 9 

Het feit dat iedereen zich als dansonderwijzer kon vestigen, had geleid tot een 

ongebreidelde toename van dansscholen, hetgeen het peil van het dansonderwijs 

negatief beïnvloedde: 'Dit klemde te meer, doordat de bekende jazz-woede en alle 
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daarmede samenhangende exotische dansen de goede zeden ernstig bedreigden.'70 

Om aan de 'chaos' een einde te maken, waren de bestaande organisaties van 
dansleraren door de Commissaris voor niet-commercieele Vereenigingen en Stich
tingen opgeheven en ondergebracht in de nieuwe vakgroep. Dansleraren die niet 
in het bezit waren van een volwaardig vakdiploma, moesten zich evenwel eerst 
onderwerpen aan een examen. Zij die over onvoldoende vakbekwaamheid bleken 
te beschikken, kwamen niet voor het lidmaatschap in aanmerking en datzelfde 
gold voor niet-ariërs en dansleraren die het vak slechts als nevenberoep uitoefenden. 
Aanvankelijk werden er slechts 500 personen toegelaten, maar nadat de examens 
en herexamens waren gehouden, schatte men dat van de oorspronkelijke 700 à 
800 kandidaat-leden er in totaal zo'n 600 'aan alle redelijke eisen voldeden'. 
Teneinde de onderlinge concurrentie te beperken, werden minimumlestarieven 
'dwingend voorgeschreven' en trad men op tegen filiaalvorming en misleidende 
advertenties in kranten, circulaires en prospectussen.71 Weliswaar ontbrak de 
mogelijkheid om sancties op te leggen omdat de oprichting van de NKK zo lang 
op zich liet wachten, maar - zo stelde men begin februari 1942 vast - 'voor een 
deel werd, dankzij de medewerking van burgemeesters en politie het doel toch 
bereikt'.72 

Desalniettemin bepleitte de dansleraar en balletmeester W. Bosboom, die tevens 
bestuurder van de vakgroep kunstdans was, enkele weken later opnieuw een aantal 
voorstellen, waaronder strikte toepassing van de examenregelingen, 'om eindelijk 
eens van de te groote Engelsche orienteering af te komen'. Zowel de dansleraren 
als hun assistenten moesten beschikken over een onderwijsdiploma en een bewijs 
van goed zedelijk gedrag.7^ Deze bepaling werd, samen met voorschriften aan
gaande cursusduur en lestijden, alsmede de door de vakgroep vastgestelde mini
mumtarieven, opgenomen in een concept-verordening 'betreffende den gezel
schapsdans'. Op 22 augustus 1942 zond men het ontwerp ter beoordeling aan 
Goedewaagens kabinetschef De Ranitz: 'Nu de vakgroep als zelfstandig orgaan 
heeft opgehouden te bestaan, zullen haar voorschriften, voor zoover die in de 
praktijk hebben voldaan, als Verordening van de Kultuurkamer moeten worden 
afgekondigd.'74 

Ondanks de efficiëntie waarmee de vakgroep 'gezelschapsdansleeraren' de sane
ring en regelgeving binnen de sector had aangepakt, raakten veel van de leden 
ernstig gedupeerd nadat in juni 1941 een voor het hele land geldend dansverbod 
was afgekondigd. Door de teruglopende klandizie waren velen gedwongen hun 
bedrijf te sluiten. 'De meeste zijn overgeleverd aan maatschappelijk hulpbetoon', 
schreef de bestuurder van het gilde voor theater en dans, W J . Wiers, in april 1942 
aan directeur-generaal Hoekstra: 'Misschien is er ergens nog een boete-fonds, 
waaruit geput zal kunnen worden en ik verzoek U dringend bij de desbetreffende 
autoriteiten daartoe de noodige stappen te willen doen.'75 Behalve het ontbreken 
van een steunfonds waren er ook problemen met de ledenregistratie. 'Deze zit 
practisch vast', constateerde vakgroepbestuurder W. Bosboom in februari 1942. 
Twee maanden later was er nog steeds geen verbetering: 'Bij de vakgroepen blijken 
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er vele fouten in de opgaven te zitten, gevolg van het feit dat het personeel van 
de afdeeling ledenregistratie niet op de hoogte is met personen en toestanden in 
de verschillende branches', aldus gildebestuurder W.J. Wiers.7^ 

Vanwege de organisatorische problemen bij het muziekgilde was ook daar 
voorlopig nog geen sprake van een ordelijke ledenregistratie, laat staan van een 
effectieve controle op 'illegaal' optredende musici. Men kampte met huisvestings
problemen en bovendien was er een groot gebrek aan geschikt personeel.77 Op 
het moment dat de oprichting van het gilde werd afgekondigd, moesten alle 
leidinggevende functionarissen nog worden benoemd. Pas op 21 april 1942, drie 
weken nadat de officiële aanmeldingstermijn voor het muziekgilde was verstreken, 
stelde Goedewaagen de violist Hendrik Rijnbergen aan als nieuwe gildeleider. Hij 
was de opvolger van Henk Badings, die op 1 september 1941 tot directeur van het 
Rijksconservatorium in Den Haag was benoemd en sindsdien binnen de NKK 
alleen nog als leider van de vakgroep componisten fungeerde. Rijnbergen had 
naam gemaakt als concertmeester van de Frankfurter Opera en het Concertge
bouworkest, maar trad ook op als solist en doceerde aan diverse conservatoria.78 

Voor de leiding van de vakgroep amusementsmusici van het muziekgilde viel de 
keus op de componist Jonny Heykens, die zich als NSß'er tijdens de bezetting 
mocht verheugen in een verhoogde belangstelling van de 'Nederlandsche Omroep' 
(NO) voor zijn pro-Duitse liederen.79 Zijn benoeming was slechts een formaliteit, 
maar dat gold niet voor de uit Den Haag afkomstige multi-instrumentalist Dirk 
Beuzenberg, die werd aangesteld als bestuurder van de vakgroep amusementsmusici 
en van meet af aan zijn stempel drukte op het beleid.80 

Na een korte carrière bij de Nederlandse marine, was Beuzenberg in de jaren 
twintig als ketelmaker-bankwerker in dienst getreden bij de Rotterdamse scheeps
bouwer Wilton en nadat hij daar 'wegens communistische neigingen' ontslagen 
was, verdiende hij de kost als chauffeur. In zijn vrije tijd speelde hij onder andere 
fluit bij Harmonie 'De linker Maasoever' te Rotterdam, maar in de loop van de 
jaren dertig bekwaamde hij zich ook op cello en contrabas. Hij maakte deel uit 
van verschillende amusementsensembles, waaronder het strijkje van Antoon Blazer 
en het orkest 'Esmeralda' van violist Eddy Walis, waarmee hij ook enkele malen 
optrad voor de VARA-radio.81 In de loop van 1941 ging hij als vrijwilliger in de 
Waffen-ss naar het Oostfront, waar hij in maart 1942 gewond raakte. Toen hij 
in een Duits ziekenhuis verpleegd werd, solliciteerde hij bij Goverts naar een baan. 
Goverts stelde zich daarop in verbinding met het muziekgilde en drong er op aan 
hem in dienst te nemen: 'Ik acht het een plicht, dat dergelijke oudstrijders, indien 
eenigszins mogelijk, worden ingeschakeld bijv. bij een inspectieapparaat.'82 

Dat Beuzenberg uiteindelijk benoemd werd tot vakgroepbestuurder gebeurde 
op aanbeveling van klarinettist en leider van het NSB-zangkoor kring Gooi-Zuid, 
WA-konstabel P.C. Rosman, een vroegere collega van Beuzenberg, die nauw 
betrokken was bij de arisering van de Nederlandsche Omroep. 3 Beuzenberg bleek 
geen fijnbesnaarde bureaucraat, maar een man van de praktijk, die vastbesloten 
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was de amusementswereld te zuiveren van jazzmuziek en amateurmusici en daarbij 
zeer eigengereid en soms weinig taktvol optrad.84 'Hij is een goed Nationaal 
Socialist en doet zijn werk in dit zonderlinge wereldje van amusementsmusici 
goed, zij het nu en dan wel eens te fel', schreef Rijnbergen over hem aan Goverts. 
'Maar hij staat onder controle van den Bestuurder, die hem tempert.'85 

Rijnbergen doelde hier op Frans Vink. Formeel had de jurist J.J. van IJzeren, 
die op 15 mei 1942 tot bestuurder van het muziekgilde was benoemd, de leiding 
over het dagelijks bestuur, maar in de praktijk werden alle belangrijke beslissingen 
genomen door Vink, die optrad als 'waarnemend bestuurder' en al van aanvang 
af betrokken was bij de organisatorische en personele opbouwvan het muziekgilde. 
In maart 1943, toen de liquidatie van de bij de FNTV aangesloten verenigingen 
nagenoeg voltooid was, nam Vink de plaats in van Van IJzeren.86 Vink was een 
bevlogen gildebestuurder, die een zelfstandige beroepsorganisatie trachtte op te 
bouwen en wilde voorkomen dat het muziekgilde enkel als een uitvoerende 
instantie van het DVK zou gaan functioneren.87 

Als hoofdredacteur van De Wereld der Muziek kwam hij dan ook regelmatig in 
conflict met Van Steensel van der Aa, die zijn werk als redactiesecretaris verrichtte 
in opdracht van Goverts en zich niet verplicht voelde om verantwoording af te 
leggen tegenover Vink. 8 Behalve redactiesecretaris was Van Steensel van der Aa 
vanaf mei 1942 ook 'hoofd van de afdeeling publicatie en redactie' van het 
muziekgilde. Hij adviseerde het departement over de papiertoewijzing aan, en het 
al of niet laten voortbestaan van bestaande muziektijdschriften. In de zomer van 
1943 werd hij benoemd tot 'bestuurder' van de 'vakgroep muziekpaedagogen.9 
In opdracht van Goverts vervulde hij bovendien diverse functies op de afdeling 
Muziek van het DVK.9° 

Van Steensel van der Aa nam zijn opdracht om De Wereld der Muziek te 
profileren als het officieel orgaan van het muziekgilde zeer serieus. Vol ijver 
probeerde hij zijn collega's uit het muziekvak ertoe over te halen kopij in te sturen. 
Toen bleek dat slechts weinigen bereid waren hun medewerking te verlenen, 
stuurde hij Goverts een brief, waarin dertig weigeraars met naam en toenaam 
werden genoemd: 

Aan deze weinig bemoedigende opsomming, heb ik na het onderhoud van 
gisteren niets toe te voegen. Ik hoop, dat een vingerwijzing van U aan sommige 
van de hier genoemde personen meer succes heeft. Bij het lezen van deze lijst 
verbaas ik mijzelf alleen nog maar tijdens de thans loopenden jaargang 27 
verschillende auteurs te hebben kunnen introduceren, hetgeen bijkans het 
dubbele is van het aantal, dat de vroegere redactie onder normale omstandig
heden in een jaargang wist aan te bieden. Niettemin kan ik dit cijfer niet zien 
als een grootsche prestatie.91 

Nadat de diverse kaderfunctionarissen van het muziekgilde waren benoemd, kon 
in de tweede helft van 1942 met de opbouw van het ledenbestand worden begonnen. 
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Dat nam veel tijd in beslag. Met name de sanering van de bestaande vakvereni

gingen in de amusementsbranche verliep niet zonder problemen. Van de twee 

belangrijkste beroepsverenigingen voor amusementsmusici was aanvankelijk alleen 

de Nederlandse Vereeniging van Musici ondergebracht bij de FNTV. De 'Neder-

landsche Toonkunstenaarsbond' ( N T B ) , die meer dan 2000 leden telde, was 

aangesloten bij het N W en werd om die reden op 29 juni 1942 geliquideerd en 

ondergebracht bij het gelijkgeschakelde 'Nederlandsch Arbeidsfront' (NAF) , het

geen bij de leiding van de NKK tot hevige protesten leidde. He t bestuur van de 

NKK was van mening dat de leden van de N T B thuishoorden in het muziekgilde 

van de NKK en derhalve had men in een persbericht van 24 maart aangaande de 

aanmeldingsplicht voor de NKK de NTB vermeld als een van de vijftien bij de FNTV 

aangesloten verenigingen. Nadat NKK-bestuurder E. Ot to de kwestie op 5 oktober 

1942 had voorgelegd aan Bergfeld, werden de leden van de N T B definitief in de 

NKK opgenomen. De in beheer van het NAF gestelde werklozenkas van de NTB 

alsmede alle in beslag genomen goederen, moesten aan de kultuurkamer 'terug

gegeven' worden.92 

Toen de kwestie geregeld was, verscheen op 10 oktober 1942 een persbericht 

met de mededeling dat op 11 oktober aan 'alle ontspannings- en orkestmusici' een 

voorlopig lidmaatschapsbewijs zou worden uitgerijkt en dat op diezelfde datum 

met 'de inning van de voor deze groep kultuurwerkers vastgestelde contributie' 

werd begonnen: 'Zij die zich als lid van het N.A.F. hebben doen inschrijven, zullen 

per 11 October 1942 door de Nederlandsche Kultuurkamer worden opgenomen. '9 3 

Het liquideren en onderbrengen van de bestaande muziekverenigingen in het 

muziekgilde verliep evenwel niet zonder problemen. Sinds de NTB op 29 juni 1942 

was ingelijfd door het NAF had een groot aantal leden geen contributie meer 

betaald en ook binnen de FNTV hielden velen het voor gezien toen bleek dat de 

oude verenigingen niet zelfstandig konden blijven voortbestaan: 'He t is nu 10 

April a.s. twee jaar geleden, dat ik tot gemachtigde voor de Federatie werd 

benoemd', aldus Frans Vink tijdens een in maart 1943 gehouden vergadering met 

medewerkers van het muziekgilde. 

In dien tijd heb ik kunnen vaststellen, dat de bij de Federatie aangesloten 

vak-vereenigingen in overgroote meerderheid gesaboteerd hebben of uit pro

test non-actief zijn geworden. Sommigen hebben getracht zelfmoord te plegen 

of hebben het vereenigingsleven laten verloopen.94 

Overigens was de organisatiegraad onder amusementsmusici nooit erg hoog 

geweest. De meesten waren niet aangesloten bij een vakorganisatie en dienden 

zich derhalve individueel aan te melden bij de NKK. Volgens het persbericht van 

10 oktober 1942 moesten musici die op 17 oktober nog geen voorlopig lidmaat

schapsbewijs hadden ontvangen, zich onmiddellijk in verbinding stellen met de 

afdeling Ledenregistratie van de NKK: 'Bij uitoefening van het beroep zonder een 

op naam gesteld voorloopig lidmaatschapsbewijs zal men zich aan strafrechtelijke 
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vervolging blootstellen.'95 Omdat de vakgroep amusementsmusici van het mu-
ziekgilde nog niet beschikte over een officieel orgaan, bezocht vakgroepbestuurder 
Beuzenberg meerdere malen de wekenlijkse 'artiestenbeurs' in café Schiller aan 
het Amsterdamse Rembrandtsplein, om de aanwezigen persoonlijk te wijzen op 
hun verplichtingen ten aanzien van het muziekgilde.96 

In november 1942 hadden ongeveer vierduizend musici zich individueel aange
meld. Samen met de tienduizend musici die via de FNTV en de zang- en dilletan-
tenbonden collectief waren aangemeld, maakten zij bijna de helft uit van het totale 
aantal 'voorlopige leden' van de NKK, hetwelk op dat moment zo'n dertigduizend 
bedroeg.97 Incompetentie, onderlinge machtsstrijd tussen de verschillende vak
groepfunctionarissen en slechte verhoudingen met de ambtenaren van het DVK 
als gevolg van een onduidelijke afbakening van bevoegdheden verhinderden 
evenwel een efficiënte uitvoering van de door het muziekgilde voorbereide plan
nen.98 

Competentieproblemen en onderlinge machtsstrijd 

Formeel stond de NKK onder toezicht van de secretaris-generaal van het DVK. De 
door de verschillende gilden en vakgroepen afgekondigde maatregelen en wettelijke 
voorschriften op sociaal en economisch terrein moesten derhalve in overeenstem
ming zijn met de 'algemeene cultuur-politieke richtlijnen' van het departement.99 

Maar omdat nadere richtlijnen ontbraken en tegelijkertijd 'het leidersbeginsel' 
strikt moest worden toegepast, hadden de diverse bureaus en afdelingen gaandeweg 
steeds meer het karakter aangenomen van zelfstandig functionerende koninkrijkjes. 
'Alle enigszins belangrijke aangelegenheden van de Vakgroep dienen behandeld 
te worden in overleg met de Gildeleiding', zo luidde een reeds in maart 1942 
verzonden memorandum voor de gildenbestuurders: 'Van een "autonomie" van 
eenig onderdeel der Kultuurkamer kan derhalve geen sprake zijn.'100 

Enkele maanden later volgde opnieuw een waarschuwing. Goedewaagen was 
'zeer ontstemd' over het 'eigenmachtig optreden' van gildenleiders en vakgroep
bestuurders inzake het opheffen en onder toezicht stellen van culturele verenigin
gen: 'Ik reken er op, dat in de toekomst alle organisatorische maatregelen met 
betrekking tot vereenigingen en stichtingen, slechts worden genomen na vooraf
gaand overleg.'101 De problemen hielden evenwel aan, ook nadat Goedewaagen 
de directeur-generaal van de NKK, Geert Hoekstra ('die alles overliet aan lagere 
functionarissen'), had ontslagen en in oktober 1942 de ss'er Ewout Otto had 
benoemd tot 'algemeen bestuurder', belast met de dagelijkse leidingvan de NKK.1 0 2 

Vooral de samenwerking tussen het muziekgilde en de afdeling Muziek van het 
DVK liet te wensen over. Zonder enig overleg met het departement stelde vak
groepsbestuurder Beuzenberg in de herfst van 1942 alles in het werk om de 
amateur-dansorkesten, die zich toelegden op het spelen van jazzmuziek, buiten 
de NKK te houden en hij deinsde er ook niet voor terug om op eigen houtje de 
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vakbekwaamheid van de betrokken musici te beoordelen.105 Voor Goverts, die — 
overigens in nauwe samenwerking met Van Steensel van der Aa — zelf een regeling 
voor de amateurorkesten voorbereidde, was het eigengereide optreden van Beu-
zenberg onaanvaardbaar, maar hij slaagde er niet in gildeleider Rijnbergen tot 
sancties te bewegen.104 

De onderlinge verstandhouding tussen Goverts en Rijnbergen werd nog slechter 
toen in oktober 1942 de componist Evert Elsenaar - naaste medewerker van 
Goverts en een van de weinige niet-NSß'ers binnen de NKK — ontslagen werd als 
leider van de vakgroep Volksmuziek, omdat hij zich kritisch zou hebben uitgelaten 
tegenover Rijnbergen.105 Aangezien de bestuurders van de in de vakgroep Volks
muziek opgenomen muziekverenigingen dreigden af te treden wanneer Elsenaar 
niet zou terugkeren, wendde Goverts zich op 5 januari 1943 'als verantwoordelijk 
leider van het Nederlandsche muziekleven' tot Goedewaagen met het verzoek het 
ontslagbesluit onverwijld te vernietigen: 

Tevens verzoek ik den Secretaris-Generaal bij herhaling, de N.K.K. erop te 
wijzen dat op het gebied der muziek geen belangrijke besluiten mogen worden 
genomen en uitgevoerd, die niet tevoren voor advies te mijner kennis zijn 
gebracht.106 

Goedewaagen kreeg echter niet de gelegenheid om de verstoorde verhoudingen 
tussen de ambtenaren van de NKK en zijn departement te herstellen omdat hij 
eind januari 1943 zelf, na hevige aanvaringen met NSB-leider Anton Mussert, door 
Seyss-Inquart werd ontslagen.107 

Al van aanvang af heerste er binnen de NSB ontevredenheid over het door het 
DVK gevoerde propagandabeleid. Seyss-Inquart had de leiding van het departement 
toevertrouwd aan personen die net als hij de ss-ideologie waren toegedaan. 
Goedewaagen en verschillende van diens hoofdambtenaren waren aanhangers van 
de 'Groot-Germaansche gedachte', volgens welke Nederland uiteindelijk deel 
moest gaan uitmaken van Duitsland. Mussert daarentegen sloot annexatie uit en 
zag zichzelf als de leider van een nationaal-socialistische Nederlandse staat die in 
een toekomstige 'Germaanse Statenbond' met Duitsland, haar zelfstandigheid zou 
behouden. Afgezien van raadadviseur W.L.Z. van der Vegte, die overigens in 
december 1941 tot directeur-generaal van de PTT werd benoemd, waren er binnen 
het DVK geen vertrouwelingen van Mussert op hoge posten te vinden.108 

Toen evenwel J. de Weille in de lente van 1942 het hoofdkwartier van de NSB 
rapporteerde over de organisatorische chaos binnen de NKK en Goedewaagen hem 
vervolgens ten overstaan van Mussert voor leugenaar uitmaakte, ontving de 
secretaris-generaal een dagvaarding om te verschijnen voor de Hoge Raad voor 
Discipline der NSB. Omdat Goedewaagen geen gehoor gaf aan de oproep, werd 
hij als lid van de NSB geschorst en drong Mussert er bij het Rijkscommissariaat 
op aan hem ook als secretaris-generaal te ontslaan. Aanvankelijk wees Seyss-Inquart 
dat verzoek af, maar nadat Mussert tijdens zijn bezoek aan Hitler op 10 december 
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1942 te horen had gekregen dat zelfs de Führer in hem 'de leider van het Nederlandse 
Volk' zag en dat er ook geen bezwaar bestond tegen inschakeling van de NSB in 
het openbaar bestuur, viel de wens van de partij niet langer te negeren. 'De 
Rijkscommissaris heeft Goedewaagen op zijn verzoek eervol ontslag verleend', 
meldden de kranten op 29 januari 1943. In een open brief nam Seyss-Inquart 
publiekelijk afscheid van hem: 'Ik zeg U op de meest hartelijke wijze dank voor 
uw verrichtingen op dit oogenblik, nu gij volgens uw wensch weer op weten
schappelijk gebied als hoogleeraar aan de universiteit te Utrecht werkzaam wordt 
gesteld.'10? 

De NSß'er H. Reydon volgde Goedewaagen op als secretaris-generaal van het 
DVK en president van de NKK. I ï O De Leidse hoogleraar en leider van het letterengilde 
Jan P.M.L. de Vries werd benoemd tot vice-president van de NKK.111 Twee weken 
na diens aantreden raakte Reydon evenwel zwaar gewond bij een aanslag van de 
verzetsgroep cs-6.112 Hij werd vervangen door het hoofd van de afdeling Kabinet 
en Juridische Zaken, S.M.S. de Ranitz, die weliswaar lid van de NSB was, maar 
ook begunstigend lid van de Nederlandse ss. De Ranitz trad op als waarnemend 
secretaris-generaal, maar tegen de zin van Mussert bleef hij op die post, ook nadat 
Reydon in augustus 1943 aan zijn verwondingen overleed.115 

De Ranitz was zich goed bewust van de competentieproblemen tussen DVK en 
NKK. 'De stemming bij de Kultuurkamer tegenover de afdeeling Muziek is 
allerslechtst', schreef hij kort voor zijn aantreden als waarnemend secretaris-gene
raal aan Goverts.114 Maar vooralsnog slaagde ook hij er niet in om aan de 
organisatorische chaos en onderlinge conflicten een einde te maken. Die chaos 
werd ten dele veroorzaakt door een toenemend gebrek aan personeel zowel op het 
DVK als bij de NKK. Steeds meer ambtenaren werden in de loop van 1943 als lid 
van de Waffen-ss of het Nederlandsch Vrijwilligerslegioen naar het Oostfront 
gestuurd of kregen een oproep om dienst te doen bij de hulppolitie en in de WA, 
de 'Weerafdeling' van de NSB, hetgeen onder andere bij het bureau Ledenregistratie 
van de NKK tot veel vertraging leidde.115 Maar toch waren het vooral de voortsle
pende ruzies over wederzijdse bevoegdheden die de voortgang van het werk met 
name op het muziekgilde volledig dreigden te stagneren. 

Om de problemen het hoofd te bieden zond De Ranitz begin maart 1943 nadere 
'richtlijnen ter gebiedsafbakening' aan het muziekgilde en de departementale 
afdeling Muziek. In dit rondschrijven werd nogmaals benadrukt dat het DVK 
verantwoordelijk was voor de kultuurpolitiek en dat het muziekgilde als beroeps-
standsorganisatie de economische, vakkundige en sociale belangen van zijn leden 
diende te behartigen: 'Daar vrijwel alle economische en sociale maatregelen tevens 
gevolgen hebben ten aanzien van de Kultuurpolitiek, is het muziekgilde gehouden 
voortdurend in overleg te treden met de afdeeling muziek van het Departement.' 
Omgekeerd moest ook het departement overleg plegen met het Muziekgilde 
wanneer er maatregelen werden genomen, 'welke ingrijpen in de economische en 
sociale aangelegenheden van de kultuurwerkers'.116 Met betrekking tot de gesub
sidieerde orkesten beloofde De Ranitz in een aanvullende notitie dat het depar-
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tement van 'alle stukken van financieelen aard' een afschrift naar het muziekgilde 
zou zenden.117 

Volgens Rijnbergen, die op 25 maart 1943 een uitvoerige raportage over de 
competentieproblemen aan Bergfeld stuurde, kwam daar evenwel niets van terecht: 
'Widerholte Bitten an die Abteilung Muzik - auch nach der letzten Gebietsabgren
zung durch Herrn de Ranitz - der angeforderten Unterlagen unumwunden zu 
befehlen, hatten äußerst wenig Erfolg.' Het departement, dat al een jaar langer 
functioneerde dan het muziekgilde, was er inmiddels zo zeer aan gewend allerlei 
aangelegenheden te behandelen die eigenlijk bij het muziekgilde thuishoorde, 'daß 
es diese ganz einfach nicht loslassen kann'.118 Bergfeld zond het relaas van Rijn
bergen rechtstreeks naar De Ranitz, voorzien van enkele kanttekeningen: 'Man 
muß das Musikgilde arbeiten lassen', schreef hij, en Goverts diende beter met 
Rijnbergen samen te werken 'auch schon im Anfang von Planungen'.119 In een 
schriftelijke reactie gaf De Ranitz toe dat Goverts sommige aangelegenheden 
moeilijk kon loslaten, 'uit vrees dat zaken, welke thans goed loopen, in het 
muziekgilde zullen worden verprutst'. Anderzijds vermeden Rijnbergen en Vink 
ook elk contact met Goverts, 'uit vrees voor een soort voogdij'. De Ranitz was 
het er volkomen mee eens dat het departement het gilde moest laten werken, maar 
na diverse pogingen om tussen Rijnbergen en Goverts te bemiddelen, was hij tot 
de conclusie gekomen dat Rijnbergen het gilde als een 'zelfstandig Verwaltungs-
apparaat' beschouwde: 'Wanneer de heer Rijnbergen op zijn standpunt blijft staan, 
zie ik geen andere mogelijkheid, dan dat de heer Rijnbergen verdwijnt.'120 

Het dieptepunt in de verhoudingen tussen het DVK en de NKK werd bereikt 
toen het muziekgilde eind maart 1943 nieuwe examenregelingen voor solisten en 
organisten aankondigde. Aanleiding vormde een concept-artikel in De Wereld der 
Muziek, waarin sprake was van een verplicht 'bekwaamheidscertificaat' voor 
deelnemers aan de centrale solistenauditie. Alvorens tot publicatie over te gaan, 
had redactiesecretaris Van Steensel van der Aa, op zaterdagochtend 27 maart 1943 
eerst een onderhoud met De Ranitz. Hij was daartoe uitgenodigd door algemeen 
bestuurder Otto, aan wie het bewuste artikel ter beoordeling was voorgelegd.121 

De Ranitz stemde in met publicatie, mits men zich zou beperken tot de 
mededeling 'dat de Leider van het Muziekgilde in speciale gevallen ontheffing 
kan verleenen voor wat de diploma's betreft'.122 In het algemeen, zo meende hij, 
viel het organiseren en afnemen van examens onder de kultuurpolitieke taak van 
het departement en was de NKK in deze niet meer dan een uitvoerend orgaan. 
Volgens hoofdredacteur Frans Vink, die een uitvoerig rapport had opgesteld naar 
aanleiding van hetgeen Van Steensel van der Aa hem had verteld over het 
onderhoud, zag De Ranitz ook in het Commissariaat voor niet-commercieele 
Vereenigingen en Stichtingen een 'uitvoerend instrument'. De secretaris-generaal 
overwoog zelfs om de liquidaties, die hij als gemachtigde had uitgevoerd, weer 
ongedaan te maken, voorzover de betrokken verenigingen zich ook met culturele 
aangelegenheden bezighielden.123 Tijdens een bijeenkomst van het muziekgilde 
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April 1939: Duke Ellington (op de fiets) met enkele leden van zijn orkest voor het 
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in Den Haag. Links: Willem van Steensel 

van der Aa met (achter hem) Constantin Poustochkine en Eddy Crommelin. 
[foto NJA] 



Van links naar rechts: Jan Govert Goverts, onbekende vrouw, Tobie Goedewaagen, 
GKzbv Fritz Schmidt en Sebastiaan de Ranitz tijdens een 

bezoek aan Limburg in 1942. [foto NIOD] 

Willem Arie Herweyer 
[foto NIOD] 

Ewout Otto [foto NIOD] 



Dirk J .H.W. Spanjaard [foto NIOD] Willem H.A. van Steensel van der Aa 

[foto NIOD] 

Jan Govert Goverts [foto NIOD] Sebastiaan M.S. de Ranitz [foto NIOD] 



Theo Uden Masman in 1940 [foto Herman Openneer] 

De Ramblers in 1942. Van links naar rechts: Jacques Pet, Kees Kranenburg, 
Fred van Ingen, André van der Ouderaa, Marcel Thielemans, Wim Poppink, 

Jack Bulterman, Frits Reinders, George van Helvoirt, Ferry Barendse en 
Theo Uden Masman. [foto Herman Openneer] 



Piet van Dijk [foto Herman Openneer] 

Het orkest van Piet van Dijk in 1942 met Piet van Dijk (ts), 

Willy van de Casteel (p), Anny Xhofleer (z), Arie Valkhoff (b), 
Theo Koppes (dr) en Thijs Levendig (tp) [foto Herman Openneer] 



Het orkest van Ernst van 't Hoff (Brussel februari 1944) [foto Herman Openneer] 

Freddy Johnson (p), Max Woiski (ts), Mike Hidalgo (g) en 
Martin Sterman (dr) begin 1941 in de Savoy-Bar aan het 

Amsterdamse Leidscheplein [foto N I ó D ] 



Het orkest Hidalgo dat optrad in café Het Wagenwiel aan de Nieuwendijk in Amsterdam 
in 1943. Van links naar rechts: Lodewijk Rudolf Arthur Parisius alias Kid Dynamite (ts), 
Jules Zeegelaar (b), Lou Holtuin (dr) en Mike Hidalgo (tp). [foto Herman Openneer] 



Het orkest van Dick Willebrandts tijdens een optreden begin 1943 in het Amsterdamse City 

Theater. Van links naar rechts, voorgrond: Ben Libosan (ts,z), Jan de Vries (z), 

Nelly Verschuur (z), Pi Scheffer (tb, arr, z); achter: Dick Willebrandts (p), 
Wim Kroon (b), Aldert Dekker (dr), Bep Rowold (ts), Han de Willigen (g), 

Jan van Hest (tp), Cees Verschoor (kl, as), Kees van Dorsser (tp), Francis Bay (tb), 

Frans van der Meer (tp), Tinus Bruijn (as) en Kees Bruijn (ts). [foto Herman Openneer] 

Aankomst van de Duitse 'Rundfunkstaffel 1' onder leiding 
van Arthur Freudenberg bij de AVRO-studio in Hilversum 

op 15 mei 1940. [foto Het Leven 16-5-1940] 
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op maandag 29 maart 1942, werd een en ander nog eens bevestigd door Van 
Steensel van der Aa: 

Het vakvereenigingswerk moet worden overgenomen door de Nederlandsche 
Kultuurkamer, doch de rest blijft ressorteren onder de vereenigingen, omdat 
Kam. de Ranitz van mening is, dat een beroepsstandsorganisatie als de 
Nederlandsche Kultuurkamer geen examens kan uitschrijven.12^ 

Otto, die ook op de vergadering aanwezig was, reageerde verbolgen: 'Deze tegen
stelling tusschen Departement en Kultuurkamer treedt niet alleen bij het Muziek-
gilde naar voren, doch ook op andere terreinen.' Hij haalde diverse voorbeelden 
aan: het gilde voor beeldende kunsten kreeg van het departement geen toesteming 
om tentoonstellingen te organiseren en prijsvragen uit te schrijven; het letterengilde 
mocht zich niet bemoeien met de belangenvereniging van boekhandelaren, en de 
afdeling Sociale Zaken was door De Ranitz op de vingers getikt omdat ze het 
voorzieningenfonds voor kunstenaars probeerde over te nemen zonder voorafgaand 
overleg met het ministerie van Sociale Zaken, dat het fonds beheerde. Ten aanzien 
van het laatste punt merkte Vink evenwel op dat hij 'als liquidateur van de NTV', 
wel degelijk telefonisch en schriftelijk overleg had gepleegd met de secretaris
generaal van Sociale Zaken, R.A. Verwey, maar dat er tot op heden nog niet was 
gereageerd op zijn voorstel om het fonds per 1 april over te dragen. 'Het is niet 
mogelijk te werken, als iedere maatregel op de langebaan wordt geschoven', 
concludeerde Otto: 'Dat is toch geen tempo voor een revolutie!'12^ 

Weliswaar onderschreef hij dat het DVK verantwoordelijk was voor de kultuur-
politiek, maar wanneer het departement ook de uitvoering van die politiek in 
eigen hand hield, was dat in strijd met het nationaal-socialisme: 'dan zou hier 
sprake zijn van staats-absolutisme. Dan is de leider van een bepaalde afdeeling 
van het Departement een dictator op zijn gebied.' Volgens Van Steensel van der 
Aa was De Ranitz evenwel van mening dat er geen scheidingslijn bestond tussen 
departement en Kultuurkamer: 'Aan iedere kwestie zit ook een kultuur-politieke 
zijde, zoo zeide hij.' Otto stelde evenwel dat op die manier iedere maatregel van 
de NKK op grond van kultuurpolitieke redenen ongedaan gemaakt kon worden, 
waarop Gildeleider Rijnbergen - indachtig de kwestie Elsenaar - met instemming 
reageerde: 'De N.K.K. heeft nooit iets van het departement tegengewerkt. Het 
omgekeerde is echter maar al te vaak het geval. Als het Muziekgilde eens boos 
wordt, klinkt direct het parool: "Halt! Persoonlijk!".'126 

Van Steensel van der Aa probeerde nog aan te sturen op een compromis. Hij 
stelde voor de FNTV in het muziekgilde te laten voortbestaan, waarbij de leider 
van het muziekgilde tevens als voorzitter van de federatie zou fungeren, maar 
zowel Otto als Vink waren fel tegen, 'omdat het staats-absolutisme van het 
Departement evenzeer voor de Federatie zou gelden'.127 Besloten werd om de 
verhouding tussen departement en Kultuurkamer de volgende dag te bespreken 
met Goverts en De Ranitz. Mocht er geen bevredigende oplossing gevonden 
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worden, dan was het volgens Otto beter wanneer men verzocht de Kultuurkamer 
op te heffen. Dat verzoek zou 'met vreugde worden begroet', meende Van Steensel 
van der Aa, 'omdat men zich daaromtrent reeds vele malen heeft uitgelaten'. Otto 
was het daar evenwel niet mee eens. Hij had 'vertrouwen in de Beweging', maar 
mocht men er onverhoopt toch niet uitkomen, dan zou hij bedanken als algemeen 
bestuurder. Ook Rijnbergen zou opstappen als Elsenaar op de afdeling Muziek 
van het departement bleef voortwerken 'aan dingen, die door de N.K.K. behandeld 
zouden moeten worden'.128 

De confrontatie tussen Otto en De Ranitz resulteerde evenwel niet in het 
onmiddellijk vertrek van de Kultuurkamer-functionarissen. Otto protesteerde 
heftig tegen 'het toezicht van het departement', dat 'tot een curateele' geworden 
was, maar omgekeerd had ook De Ranitz een hele lijst met klachten verzameld 
over het muziekgilde: het modelcontract lichte muziek, dat al negen maanden 
geleden voorbereid was door voormalig NTB-voorzitter Bloem, bleek nog steeds 
niet te worden toegepast; 'Chaos'; perspublicaties werden niet voorgelegd; Beu-
zenberg trad eigenmachtig op en uitte 'dreigementen' tegenover amusementsmu-
sici, en in het algemeen had men liever met 'het Nat. Soc. Departement' te doen 
dan met de NKK. 'Oorzaak: gebrek aan persoonlijk vertrouwen en contact,'129 

Weliswaar werd er ten aanzien van de examens een compromis bereikt — de NKK 
mocht 'in enkele gevallen' een cursus op touw zetten om 'volwaardige leden' op 
te leiden — maar het organiseren van tentoonstellingen en het uitschrijven van 
prijsvragen bleef voorbehouden aan het departement.130 

Bovendien stond De Ranitz op het standpunt dat het gebrek aan samenwerking 
met het departement te wijten was aan het feit dat door de ziekte van Reydon 'de 
personeele Unie — secretaris-generaal, president kultuurkamer — zij het niet theo
retisch, dan toch practisch verbroken was'.131 Hij meende derhalve dat hij als 
waarnemend secretaris-generaal ook waarnemend president van de NKK ZOU 
moeten zijn. Bergfeld, met wie hij over deze kwestie had gesproken, was het met 
hem eens, maar volgens Otto mocht De Ranitz bij verschil van mening alleen op 
de stoel van de secretaris-generaal gaan zitten: 'Het practische verschil is dit: 
Bevelen van den President zal de Algemeen Bestuurder moeten opvolgen; tegen 
aanwijzingen van den Secretaris-Generaal, die hij b.v. onnationaal-socialistisch 
acht, kan hij bezwaren inbrengen bij de Beweging.' Uiteindelijk werd overeenge
komen dat Otto alle klachten van de NKK over het departement één maal in de 
week op donderdag met De Ranitz zou bespreken, maar de kwestie over het 
waarnemend-presidentschap bleef vooralsnog onopgelost.132 

Professor Jan de Vries was van mening dat hij als vice-president van de NKK de 
aangewezen persoon was om gedurende de afwezigheid van Reydon als waarne
mend-president op te treden. Om Bergfeld van zijn gelijk te overtuigen, vroeg hij 
op 2i april 1943 aan zijn medewerkers om schriftelijk te rapporteren over alle 
'belangrijke maatregelen' die 'door het Departement zijn getorpedeerd'.133 Tege
lijkertijd dreigde hij in een brief aan Bergfeld met zijn ontslag, 'weil ich in allen 
entscheidenden Fragen dem Urteil des Departements unterstellt bin'.134 Weliswaar 
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stond Bergfeld principieel achter De Ranitz, maar vooralsnog verzuimde hij 
openlijk stelling te nemen in het conflict. In plaats daarvan kreeg algemeen 
bestuurder Otto volgens eigen zeggen 'de opdracht maar zoowat tusschen de 
klippen door te zeilen'. Nadat Otto op i juli 1943 voor een zes-weekse opleiding 
naar het ss-Schulungslager te Avegoor bij Amersfoort was vertrokken, dreef De 
Ranitz de ruzie met De Vries op de spits. Seyss-Inquart, aan wie De Vries zelfde 
kwestie had voorgelegd, stelde uiteindelijk de secretaris-generaal in het gelijk. De 
Vries diende daarop zijn ontslag in.135 

'Inmiddels is de samenwerking met de NKK goed te noemen', constateerde De 
Ranitz op 16 juli 1943 tijdens de twee-wekelijkse vergadering met zijn afdelings
hoofden. Omdat het de honderdste bijeenkomst van de departementsraad betrof, 
waren de notulen verluchtigd met enkele illustraties. Boven agendapunt 1, 'Ver
houding Departement - N.K.K.', prijkte een tekening van twee touwtrekkende 
ambtenaren.136 Een maand later, toen Seyss-Inquart het waarnemend-president
schap formeel had toegewezen aan De Ranitz, kwam het onderwerp opnieuw aan 
de orde in de departementsraad: 

De nu definitief geregelde verhouding met de Kultuurkamer brengt mede, dat 
de Kultuurkamer in velerlei opzichten meer moet worden ingeschakeld. Het 
is tegenover de leden van de Kultuurkamer en tegenover de kunstenaars 
dikwijls beter althans de schijn te wekken, dat de Kultuurkamer het uitvoerend 
lichaam is, terwijl in wezen het Departement organiseert.137 

Nadat Otto halverwege augustus was teruggekeerd uit Avegoor, stelde hij evenwel 
vast dat er tijdens zijn afwezigheid nog maar weinig veranderd was: 'Oude 
richtlijnen werden niet herroepen en nieuwe werden niet gegeven.'I38 Voor 
Rijnbergen vormde het voortdurende gebrek aan samenwerking met de departe
mentale muziekafdeling en met de hoofdafdelingen van de NKK uiteindelijk 
aanleiding om zijn ontslag in te dienen. 'Beide instanties werken zeer remmend 
op de goede gang van zaken van het muziekgilde', schreef hij op 26 augustus 1943 
aan De Ranitz, 'hetgeen ik in hooge mate schadelijk acht voor het Nederlandsche 
muziekleven en de Nederlandsche musici, zelfs zoodanig dat ik hiervoor langer 
geen verantwoordelijkheid meer meen te kunnen dragen.'139 Tegenover de be
stuurders en gildeleiders van de NKK verklaarde De Ranitz dat hij Goverts had 
belast met de voorlopige leiding van het muziekgilde, 'onder voorwaarde, dat alles 
wat bij het MKG behoort, ook door dit gilde zal geschieden'.140 

Met De Ranitz als waarnemend president van de NKK en Goverts als plaatsver
vangend leider van het muziekgilde leek de competentiestrijd tussen de NKK en 
het DVK definitief beslist in het voordeel van de laatste. Alleen Otto werkte volgens 
De Ranitz nog te veel volgens zijn eigen ideeën.141 Weliswaar benadrukte de 
algemeen bestuurder in een uitvoerig memorandum over de situatie van de NKK 
dat ook hij een voorstander was van het idee om de NKK in te schakelen bij 'de 
uitvoering der kultuurpolitieke maatregelen van het departement' en dat hij het 

195 



HOOFDSTUK 5 

DVK beschouwde 'als leidinggevend, als Führungsinstituut ' , maar De Ranitz 

vertrouwde hem niet.142 Hij prefereerde een minder invloedrijke persoon aan de 

top van de NKK en verweet Ot to ondisciplinair gedrag, omdat hij zijn memorandum 

met de gildeleiders had besproken. Een reële grond voor ontslag ontbrak echter 

en derhalve werd O t to in november 1943 op non-actief gesteld.143 De jurist Dirk 

Spanjaard, die ook na het ontslag van Geert Hoekstra in 1942 al eens enkele weken 

als waarnemend directeur-generaal was opgetreden, werd op 18 november 1943 

benoemd tot waarnemend algemeen bestuurder.144 

Resultaten 

Voor Bergfeld waren alle conflicten rond benoemingen en wederzijdse bevoegd

heden van ondergeschikt belang. Eind maart 1943, toen de machtsstrijd tussen 

het muziekgilde en het DVK het hevigst was, gaf hij te kennen 'de oprichting van 

de N.K.K. in dit stadium van de oorlog' te betreuren.14* Kort tevoren waren tijdens 

razzia's op diverse plaatsen in het land, zo'n 1800 jongeren opgepakt als vergelding 

voor de moord op de commandant van het Nederlandse legioen, generaal H.A. 

Seyffardt. De arrestaties, alsmede de daaropvolgende aankondiging van de ver

plichte arbeidsinzet voor studenten hadden tot hevige verontwaardiging en pro

testen geleid en de onrust werd nog vergroot toen de Generalkommissar fur Finanz 

und Wirtschaft, H . Fischböck, vanwege de grote behoefte aan werkkrachten in 

de Duitse oorlogsindustrie, op 15 maart 1943 de sluiting verordonneerde van alle 

niet 'oorlogsnoodzakelijke' luxe bedrijven, waaronder cafés, restaurants en dans

scholen.146 Bergfeld vreesde dat de NKK met 'de uitzending van vakgroepformu

lieren opnieuw onrust in den lande zou veroorzaken' en achtte om die reden 

'verzending niet gewenscht'. Voor de gildeleiders en vakgroepbestuurders was een 

dergelijke beslissing evenwel onaanvaardbaar. Opschorting van de ledenregistratie 

zou ook het totstandkomen van 'opbouwende maatregelen' vertragen en werd 

derhalve niet overwogen. I4? 

Wel stelde men alles in het werk om de NKK zoveel mogelijk als een politiek 

neutrale beroepsorganisatie te presenteren. Vooral de organisatoren van het mu

ziekgilde lieten geen gelegenheid voorbij gaan om de beroepsmuzikanten van hun 

goede bedoelingen te overtuigen. Er werden betere tijden aangekondigd voor hen 

die in het amusementsbedrijf werkzaam waren en wanneer musici door bijzondere 

omstandigheden hun inkomen geheel of gedeeltelijk dreigden te verliezen, maakte 

men zich sterk voor een rechtvaardige vergoeding. Al op 17 februari 1943 was er, 

naar aanleiding van een plotselinge vervroeging van het sluitingsuur van cafés, 

restaurants en cabarets in Amsterdam en Den Haag, een speciale regeling getroffen 

voor de uitbetaling van de muzikanten. O o k bij volledige sluiting moest nog 

minimaal 50 procent van het totale loon betaald worden.148 Musici die ten gevolge 

van de door Fischböck verordonneerde sluiting van horecabedrijven zonder arbeid 

kwamen, konden eveneens rekenen op de steun van het muziekgilde. Volgens een 
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rapport van de vakgroep amusementsmusici werden na bemiddeling door de 
vakgroep '8 orkesten en 65 musici, binnen 14 dagen wederom tewerk gesteld'. 
Bovendien was een schadevergoedingsregeling voorgelegd aan 'de gemachtigde 
voor den arbeid', C.J. van Rijst, 'zoodat de amusementsmusici practisch niet 
benadeeld zijn geworden'.149 

Toen de Generalkommissar fur das Sicherheitswesen, Hans Albin Rauter, als 
reactie op de april-mei-stakingen in 1943 het politiestandrecht afkondigde, bepleitte 
Dirk Spanjaard, die op dat moment nog hoofd was van de afdeling Juridische 
Zaken van de NKK, wederom een schadevergoeding voor gedupeerde musici. 
Volgens de beschikking van Rauter mocht er op iedereen die zich tussen acht uur 
's avonds en zes uur 's ochtends op straat bevond, geschoten worden en derhalve 
moesten de cafés eerder sluiten.150 Muziekuitvoeringen werden veelal naar de 
middag verplaatst, dan wel geheel of gedeeltelijk afgelast. Het departement van 
Sociale Zaken had bepaald dat musici aanspraak konden maken op ten hoogste 
50 procent van het afgesproken loon, indien zij 'tengevolge van de sluiting van 
restaurants, bars en nachtlokalen' hun optreden hadden moeten staken.151 Span
jaard meende evenwel dat de beschikking 'zeer onduidelijk en onvolledig' was en 
wist na telefonisch overleg met 'de gemachtigde voor den arbeid', C.J. van Rijst, 
te bewerkstelligen dat bij verplaatsing van een uitvoering naar de middaguren 100 
procent van de overeengekomen gage uitbetaald moest worden. Bij afgelaste 
optredens diende over de uren die vóór het sluitingsuur zouden zijn gevallen 
eveneens 100 procent betaald te worden en over de uren daarna 50 procent.152 

Tijdens een bijeenkomst van amusementsmusici op 23 augustus 1943 in hotel 
Krasnapolsky in Amsterdam werden de voordelen van het muziekgilde nog eens 
opgesomd door Dirk Beuzenberg. Het modelcontract, waarin bepalingen over 
een wekelijkse vrije dag, rusttijden, vakanties en reisvergoedingen waren opgeno
men, zou binnenkort verschijnen. De NKK zou zelf de arbeidsbemiddeling ter 
hand gaan nemen 'om de belangen der musici te dienen en niet om particulieren 
rijk te maken'. Oneerlijke concurrentie door amateurs werd onmogelijk gemaakt 
door strengere controles en het uitgeven van werkvergunningen voor amateurs. 
Om te voorkomen dat musici door de fiscus te hoog werden aangeslagen, stelde 
Beuzenberg de invoering van een lidmaatschapsboek in het vooruitzicht, waarin 
werkgevers de lengte van het dienstverband en het totale bedrag aan uitgekeerde 
gage moesten optekenen. Behalve een vereenvoudigd systeem van maandgages 
zouden er bovendien vastgestelde minimumgages ingevoerd worden. 

Een probleem vormde evenwel het gebrek aan goed geschoolde musici: 'Wij 
zullen alles doen om goede krachten aan te kweeken', beloofde Beuzenberg en hij 
kondigde aan te dien einde alle amusementsmusici in te delen in kwaliteitsklassen. 
Degenen die op 1 januari 1937 reeds het vak uitoefenden, werden geacht tot de 
beste musici te behoren: 'de prutsers echter moeten harde maatregelen verwachten.' 
Zij dienden zich, ten overstaan van een uit drie personen bestaande commissie, 
te onderwerpen aan een proeve van bekwaamheid. Afgewezen musici mochten 
niet meer optreden, maar kregen na een jaar de gelegenheid opnieuw te solliciteren. 
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Beuzenberg eindigde zijn toespraak met een verwijzing naar de vele geruchten 
die over hem de ronde deden: 

'Als je maar met B. bevriend bent, krijg je alles gedaan.' 'Als je B. maar een 
kistje sigaren geeft dan kom je wel aan een snabbeltje.' Spreker geraakte vol 
vuur toen hij deze kwaadsprekerijen aan het licht bracht. Hij achtte zich ernstig 
aangetast in zijn eer als frontsoldaat en zei, dat hij, wanneer hij deze menschen 
te pakken kreeg, hij zijn handen niet thuis zou houden, ja, hij zou de roddelaars 
zelfs kunnen dooden! Bij deze uitlating was het doodstil in de zaal en wisten 
de menschen niet hoe zij zich moesten houden.1^ 

De gildebladen 

Behalve in het septembernummer van De Musicus werd er in de pers geen aandacht 
besteed aan de bijeenkomst, tot grote ontevredenheid van Rijnbergen. Op 27 
augustus, daags nadat hij zijn ontslag had aangekondigd, schreef hij aan De Ranitz: 

Het ware nu wel zeer gewenscht geweest, dat van deze vergadering verslag in 
de pers was verschenen. Dit is, naar ik verneem, door het Departement 
verboden geworden althans ongewenscht geacht. Ik moet U thans toch wel 
met nadruk er op wijzen, dat het niet-publiceeren van een verslag te betreuren 
is, juist omdat hiermee een middel om het Muziekgilde populair te maken tot 
eigen schade werd verwaarloosd.15^ 

Volgens het maandrapport van de NKK over augustus 1943 was de vergadering 'in 
alle opzichte een groot succes'. Gemeten naar de opkomst, 'ruim 875 musici', was 
dat ook zo.1** De bijeenkomst had tot doel het muziekgilde te introduceren bij 
de amusementsmusici, een grote maar - vanwege de vaak kortstondige contracten 
en ondoorzichtige arbeidsverhoudingen in de amusementsbranche - tevens moei
lijk te bereiken groep. Om de musici regelmatig te kunnen informeren over de 
vele ophanden zijnde nieuwe regelingen en verordeningen, was het evenwel 
noodzakelijk dat de vakgroep amusementsmusici kon beschikken over een eigen 
orgaan. Met de overname van het reeds bestaande 'Algemeen Nederlandsch 
Vaktijdschrift voor de muziek en het Amusementsbedrij f, De Musicus, hoopte 
men in die behoefte te voorzien. 

De Musicus was een van de weinige muziekbladen die de grootscheepse pers
reorganisatie van 1941 hadden overleefd. Vanwege de stagnerende import van 
grondstoffen uit Scandinavië en de daaruit voortvloeiende papierschaarste had de 
Presse Abteilung van het Rijkscommissariaat in samenwerking met de eind juni 
1941 door GKzbv Schmidt ingestelde 'commissie voor de persreorganisatie' (CPR), 

een groot aantal verschijningsverboden afgekondigd. De CPR stond onder voor
zitterschap van Max Blokzijl, hoofd van de afdeling Perswezen van het DVK, en 
voor het uitvoerende werk was op deze afdeling een speciaal bureau ingericht, dat 
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werd geleid door de bedrijfsleider van de NV Drukkerij v/h L.E. Bosch & Zoon 
uit Utrecht, B.L. Poelstra.156 De 'concentratie' van de muziektijdschriften ge
schiedde op advies van de afdeling Muziek. Daar circuleerde eind 1941 een lijst 
met 29 muziekorganen waaraan na 15 december geen papier meer geleverd mocht 
worden. Slechts negen bladen, waaronder De Wereld der Muziek en De Musicus, 
mochten voorlopig nog wel bevoorraad worden.157 

In de loop van 1942 werden echter ook deze tijdschriften geconfronteerd met 
een beperking van de papiertoewijzing. Eind oktober kreeg redactiesecretaris Van 
Steensel van der Aa tijdens een onderhoud met het plaatsvervangend hoofd van 
de afdeling Perswezen, Marinus Adolf van Huut, te horen dat men voor De Wereld 
der Muziek een ingrijpende papierbezuiniging wilde afkondigen. De omvang van 
het blad moest worden teruggebracht van 36 naar 16 à 20 pagina's, maar volgens 
Van Steensel van der Aa zou er bij een dergelijke inkrimping voor musicologische 
beschouwingen geen ruimte overblijven, aangezien in het toekomstige orgaan van 
het muziekgilde de mededelingen van de verschillende vakgroepen voorrang 
kregen. In een memorandum voor de afdeling Algemene Zaken van de NKK 
verzocht hij dan ook om alles in het werk te stellen om uitvoering van de plannen 
te voorkomen: 'desnoods zouden ter verkrijging van de noodige speling nog enkele 
andere bestaande tijdschriften zonder schade voor het muziekcultureele leven 
kunnen worden opheven'. Als voorbeeld noemde hij het maandblad Caecilia en
de muziek, waarin voorheen ook Goverts radiorecenties verschenen: 'Een uitgave, 
die slechts een kleinen lezerskring van leeken bezit en die geen enkel muziekcul-
tureel belang dient.'*58 

Vooralsnog slaagde Van Steensel van der Aa er in om de publicatie van De 
Wereld der Muziek in een gereduceerde omvang van 28 pagina's veilig te stellen. 
Tegelijkertijd maakte hij haast met de voorbereidingen om het tijdschrift om te 
vormen tot officieel orgaan van het muziekgilde. Op 1 februari 1943 presenteerde 
hij een memorandum waarin precies uiteengezet werd hoe het blad moest gaan 
functioneren zodra het door het muziekgilde was overgenomen. De Wereld der 
Muziek zou eenmaal per maand in een oplage van 5000 exemplaren verschijnen 
voor rekening van de NKK. De druk, de administratie, de advertentiewerving en 
de expeditie — voorheen verzorgd door de firma W.L. Salm & Co te Amsterdam 
- werden toevertrouwd aan de NV Drukkerij v/h L.E. Bosch & Zoon uit Utrecht.15^ 

Omdat de verschillende vakgroepbelangen moeilijk in een orgaan te combineren 
waren, bepleitte Frans Vink bovendien dat er naast De Wereld der Muziek nog 
drie andere muziekbladen ter beschikking van het muziekgilde werden gesteld. 
Ten behoeve van de Leekengroep Volksmuziek moesten zowel Euphonia (het 
orgaan van de Nederlandschen Bond van Zangvereenigingen) als Musica (het 
orgaan van de Nederlandschen Bond van Dilletantenorkesten) overgenomen 
worden. Van beide bladen was Evert Elsenaar de hoofdredacteur. De Musicus zou 
als toekomstige orgaan van de vakgroep amusementsmusici moeten gaan verschij
nen en De wereld der muziek als orgaan van de overige vakgroepen: 'Deze organen 
kunnen onmogelijk worden vereenigd, omdat de belangen van de hier bedoelde 
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groepen zoozeer uiteenloopen, dat van onderlinge belangstelling geen sprake zou 
kunnen zijn.' De uitgave van 'een blad voor allen' was volgens Vink papierver
spilling en derhalve 'niet verantwoord'.160 

Weliswaar gingen zowel Otto als Goverts akkoord met de door Vinkvoorgestelde 
plannen, maar de toewijzing van het benodigde papier, vooral voor De Musicus, 
bleef problematisch. In juni 1943 bepaalde het Referat Zeitschriften, resonerend 
onder de HAVP van het Rijkscommissariaat, dat het blad wegens papierschaarste 
in zijn geheel diende te verdwijnen. Govers schreef daarop een uitvoerige nota 
aan de leider van het Referat, E. Haagn, waarin hij uiteenzette dat opheffing van 
De Musicus geen enkele papierbesparing opleverde, omdat de tweemaal per maand 
in dit tijdschrift gepubliceerde engagementslijsten onmisbaar waren bij de con
certbemiddeling. Om die reden zouden zowel de erkende impresario's als het 
muziekgilde hun toevlucht moeten nemen tot de uitgave van een nieuw blad, wat 
juist meer papier vergde.101 Nadat ook Bergfeld op verzoek van Goverts met Haagn 
over de kwestie had gesproken, werd er in augustus 1943 toch toestemming verleend 
om de uitgave van De Musicus te continueren, in een oplage van 3500 exemplaren 
en met een maandelijks papierverbruik van 150 kilogram.102 

De Wereld der Muziek werd niet met opheffing bedreigd, maar wel moest de 
omvang van het blad op last van de afdeling Perswezen per 1 juli 1943 opnieuw 
worden teruggebracht. Ditmaal van 28 tot 14 pagina's per maand. Redactiesecretaris 
Van Steensel van der Aa protesteerde wederom. Op 27 juli 1943 schreef hij de 
afdeling Perswezen dat de papiertoewijzing 'ten eenenmale onvoldoende' was, 
omdat het blad per 1 oktober als orgaan van het muziekgilde zou gaan verschijnen, 
wat een verhoging van de oplage vereiste van 1800 naar 5000 exemplaren per 
maand. Gezien het sociale, wetenschappelijke en culturele belang van het tijdschrift 
was het noodzakelijk dat de huidige omvang gehandhaafd bleef. Bovendien kon 
'het officieele orgaan van het Muziekgilde der Ned. Kultuurkamer om prestige-
redenen niet slechter voor den dag komen dan het oude vereenigingsorgaan'. Van 
Steensel van der Aa wees erop dat in Duitsland nog minstens negen vaktijdschriften 
werden uitgebracht, terwijl in Nederland 'zonder protest dezerzijds' alle tijdschrif
ten op het gebied der ernstige muziek succesievelijk waren opgeheven. 'Als uiterste 
concessie zou ik, ten bewijze dat het Muziekgilde niet ongenegen is alle mede
werking te verleenen, een inkrimping van vier bladzijden per maand willen 
voorstellen.'1"3 

Vijf weken later kondigde Frans Vink in het septembernummer van De Wereld 
der Muziek de komst van de nieuwe gildebladen aan: 

'De Wereld der Muziek' verschijnt als orgaan der FNTV in deze aflevering voor 
het laatst, omdat ook de federatie binnenkort zal ophouden te bestaan. 
Overeenkomstig de noodzakelijke onderscheiding van groepsbelangen zullen 
vier organen ter beschikking van het Muziekgilde worden gesteld.104 
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In het contract met de NV Drukkerij v/h L.E. Bosch & Zoon - die overigens kort 
tevoren was opgekocht door Mussert en inmiddels volledig ten dienste stond van 
de NSB - werd de omvang van De Wereld der Muziek uiteindelijk bepaald op 16 
pagina's. Het blad zou eenmaal per maand uitkomen, voor de eerste keer op 15 
oktober i943.l65 De Musicus v/as half zo dik, maar verscheen tweemaal per maand. 
Met hoofdredacteur J.C. Kistemaker, die tevens eigenaar was van het blad, werd 
overeengekomen dat de officiële mededelingen van het muziekgilde, waarvoor 
Van Steensel van der Aa de redactionele verantwoordelijkheid droeg, op de 
voorpagina zouden worden afgedrukt en dat alle amusementsmusici die in het 
bezit waren van een lidmaatschapsboek, gratis een exemplaar toegezonden kre
gen.166 

Van Steensel van der Aa werd benoemd tot 'redactiesecretaris van het muziek
gilde'. In die functie hield hij zich niet alleen bezig met de financiële en organi
satorische gang van zaken rond de vier gildebladen, maar ook met de selectie en 
beoordeling van kopij. Dat bracht hem herhaaldelijk in conflict met de betrokken 
hoofdredacteuren. 'Hij heeft getracht als "redactie-secretaris" van het muziekgilde 
invloed te krijgen in mijn tijdschriften en mij als hoofdredacteur te censureeren', 
verklaarde Evert Elsenaar na de oorlog tegenover de commissie voor de perszui
vering.1*^ Om dezelfde reden kwam ook Frans Vink keer op keer in botsing met 
Van Steensel van der Aa. Eind oktotober 1943 schreef hij een brief aan algemeen 
bestuurder Otto, met het voorstel om Van Steensel van der Aa te vervangen door 
de NSß'er A. Wiesehaan, die op dat moment werkzaam was als muziekrecensent 
bij de Deutsche Zeitung in den Niederlanden. Hij zou als 'perschef van de kultuur-
kamer' het redactiesecretariaat van de gildebladen moeten overnemen.1 8 

Directe aanleiding voor Vinks voorstel vormde het feit dat Van Steensel van 
der Aa per 1 november 1943 een nieuwe betrekking bij NV de Arbeiderspers in 
Amsterdam had aanvaard. Al op 28 september had de directeur van de Arbeiders
pers, H.J. Kerkmeester, die tevens leider was van de vakgroep tijdschriften van 
het persgilde der NKK en NSB-lid sedert 1932, hem aangeboden om tegen een salaris 
van ƒ3600,- per jaar in dienst te treden als muziekredacteur op de kunstredactie 
van Het Volk, het voormalige socialistische dagblad dat al sinds het begin van de 
bezetting volledig door de NSB gecontroleerd werd.l69 Voor Van Steensel van der 
Aa, die als commies bij het muziekgilde slechts ƒ3151,80 per jaar verdiende (incl. 
kindertoeslag), betekende het aanbod een aanzienlijke inkomensverbetering.1?0 

Te meer omdat Kerkmeester er geen bezwaar tegen had dat hij zijn activiteiten 
bij de Haagsche Post, Cinema & Theater en de 'Keuringsdienst Muziekafdeling 
Departement' voortzette: 'mits op zoodanige wijze, dat dit de werkzaamheden 
voor "De Arbeiderspers" niet zal schaden' F1 Bovendien bleef Van Steensel van 
der Aa, ondanks het feit dat hij in verband met zijn aanstelling bij de Arbeiderspers 
naar Amsterdam moest verhuizen, actief als redactiesecretaris van het muziekgilde, 
waarvoor hij ƒ90,- per maand mocht declareren. Alleen zijn werk als bestuurder 
van de vakgroep Muziekpaedagogen moest hij opgeven.172 
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Vanuit Amsterdam stuurde hij maandelijks de geselecteerde kopij voor de 
gildebladen ter beoordeling aan Goverts, die namens Bergfeld optrad als censor. 
Frans Vink - die weliswaar als gildebestuurder ondergeschikt was aan Goverts, 
sinds diens benoeming tot waarnemend leider van het muziekgilde - stelde zich 
als hoofdredacteur van De Wereld der Muziek fel te weer tegen deze gang van 
zaken. Volgens Van Steensel van der Aa weigerde hij de door Goverts aangebrachte 
correcties over te n e m e n d Nadat Goverts zich hierover bij De Ranitz had 
beklaagd, verscheen er op 4 november 1943 een nota van de departementale afdeling 
Recht en Organisatie met de mededeling dat de secretaris-generaal verantwoor
delijk was voor het toezicht op de gildebladen: 'Hij kan dit toezicht aan anderen 
opdragen, die het namens hem uitoefenen. De redacteuren der gildebladen zijn 
verplicht de aanwijzingen van den Secretaris-Generaal op te volgen.'I74 

In een brief aan Goverts beweerde Vink evenwel dat de moeilijkheden rond de 
gildebladen voornamelijk veroorzaakt werden door Van Steensel van der Aa, die 
zonder eenig overleg een aantal kisten had klaargezet om het archief van De Wereld 
der Muziek naar Amsterdam over te brengen: 

Nu moet de ondervinding leeren of het den Heer van Steensel niet lastig zal 
vallen, mij als verantwoordelijk hoofdredacteur tijdig van alles in kennis te 
stellen, van de copy-voorraad, van de uit te noodigen medewerkers, en te 
zorgen dat geen stukken van en over het Muziekgilde voor de censuur het gilde 
verlaten, dan nadat ik ze gezien en geparafeerd heb. Dit geldt ook voor 
soortgelijke artikelen in 'De Musicus', 'Euphonia' en 'Musica'. De Heer van 
Steensel v.d. AA pleegt wat al te zelfstandig te werk te gaan.*75 

Goverts dacht daar anders over: 'Veel moeilijkheden ontstaan doordat Vink zijn 
medewerkers niet voldoende initiatief en zelfstandigheid laat, doch overal de 
hand(en) in wil houden', noteerde hij in de kantlijn van Vinks brief.^6 

In de praktijk bleven zowel Vink als Goverts zich bemoeien met de inhoud van 
de gildebladen. Vink beperkte zich hoofdzakelijk tot correcties aangaande mede
delingen en aankondigingen van het muziekgilde.J77 Goverts hield zich vooral 
bezig met de inhoudelijke beoordeling van de drukproeven. Daarbij toonde hij 
zich bijzonder kritisch, met name als het ging om musicologische beschouwingen 
over atonale muziek en jazz. 'Dr. Bergfeld acht artikelen over negermuziek op het 
oogenblik niet opportuun', schreef hij op 21 februari 1944 aan Van Steensel van 
der Aa: 'hiermede ben ik het volkomen eens. De Wereld der Muziek mag er in 
het oorlogsjaar 1944 niet uitzien alsof de beschaving van geen enkele zijde bedreigd 
wordt.'^8 Een bijdrage van de componist Daniël Ruyneman over het twaalf-
tonenstelsel werd door Goverts evenmin op prijs gesteld: 'Het handelt over 
problemen welke niet meer direct passen in het huidige tijdsgewricht.''79 

Niet alleen de inhoudelijke samenstelling van de gildebladen verliep moeizaam, 
ook de technische productie bleef problematisch. Om de papiertoewijzing van De 
Musicus veilig te stellen moest Van Steensel van der Aa al op 18 april 1944 de hulp 
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van Goverts inroepen: 'Indien thans geen oplossing wordt gevonden, gaat het met 
dit gildeorgaan volkomen verkeerd.'180 Een week later verzocht hij Goverts nog
maals om zijn invloed aan te wenden 'opdat eindelijk tot een toereikende opla-
geverhooging kan worden gekomen'. De oplage van 3500 exemplaren was onvol
doende, aangezien in de nabije toekomst ook amateurs tijdelijk zouden worden 
toegelaten tot de vakgroep amusementsmusici. Dat laatste was noodzakelijk omdat 
ter vervanging van professionele musici die waren opgeroepen voor de arbeidsinzet, 
steeds vaker een beroep gedaan werd op amateurs. Als 'uiterste middel om papier 
te besparen' stelde Van Steensel van der Aa voor om hen niet het hele blad toe te 
sturen, maar alleen een overdruk van de officiële mededelingen.181 De daartoe 
benodigde papiertoewijzing bleef evenwel uit en ook latere pogingen van gilde-
bestuurder Vink om via het persgilde een vergroting van de oplage van De Musicus 
te bewerkstelligen, hadden geen resultaat.182 

Na 'dolle dinsdag', 5 september 1944, toen duizenden NSB'ers op de vlucht 
sloegen na geruchten over een op handen zijnde geallieerde invasie, was het ook 
met de gildebladen gedaan. Weliswaar werden de werkzaamheden van de NKK 
door beperkt personeel voortgezet en schreef Vink aan Van Steensel van der Aa 
dat hij ook De Wereld der Muziek op 15 oktober 1944 weer wilde laten verschijnen, 
maar op 17 oktober 1944 berichtte de N.v. Drukkerij v/h L.E. Bosch & Zoon dat 
zij door gebrek aan stroom en papier niet in staat waren de voor oktober 1944 
geplande nooduitgave te vervaardigen: 'Wij hebben helaas voor al onze tijdschriften 
het besluit moeten nemen tot betere tijden de uitgifte te staken.'185 Nadat Van 
Steensel van der Aa in november 1944 nog een vergeefse poging had ondernomen 
om De Wereld der Muziek bij de Arbeiderspers onder te brengen, besloot men in 
december om bij de Algemeene Landsdrukkerij een tijdelijk Mededeelingenblad 
van het muziekgilde te laten drukken.l84 Omdat de uitgave van Musica en Euphonia 
inmiddels ook was gestaakt, bevatte het eerste nummer, naast de gebruikelijke 
vakgroepmededelingen, tevens berichten voor de 'Leekengroep Volksmuziek'. In 
februari 1945 lukte het om nog een tweede nummer uit te brengen, dat tevens 
diende ter vervanging van het tijdschrift De Musicus, dat door papierschaarste 
eveneens niet meer kon verschijnen.185 'In dezen tijd is met het geheele leven ook 
het leven van Kuituur en Kunst geabnormaliseerd', stelde hoofdredacteur Frans 
Vink vast. 

Doch dit alles behoeft ons niet te verhinderen ons te bezinnen omtrent het 
wezen onzer Nederlandsche Kultuurkamer. Stelt vertrouwen in het werk van 
Uw gilde en Uw vakgroep. Bedenk tenslotte, dat de gemeenschapszin de 
onmisbare factor is om in de toekomst tot een vakkundig en sociaal-econo
misch verzorgd en beschermd muziekleven te geraken.186 
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De vakgroep amusementsmusici 

Behalve het uitgeven van een eigen orgaan, leverde ook de verwezenlijking van 
alle aangekondigde sociale en beroepsbeschermende maatregelen de nodige pro
blemen op. Toch slaagde de vakgroep amusementsmusici erin om de plannen, 
zoals die eind augustus 1943 door Dirk Beuzenberg in Krasnapolski waren gepre
senteerd, althans gedeeltelijk ten uitvoer te brengen. Het DVK hield daarbij 
overigens wel alle touwtjes in handen. Niet alleen de gildebladen stonden onder 
toezicht van de secretaris-generaal, ook de bestuurders van de gewestelijke bureaus 
van de NKK moesten in opdracht van De Ranitz rechtstreeks door het departement 
benaderd worden over 'zaken op het gebied van de kultuurpolitiek' en niet via 
'een in Den Haag zetelende functionaris der Kultuurkamer'.187 Desalniettemin 
was de verstandhouding tussen beide instanties, na het vertrek van Rijnbergen en 
de benoeming van Goverts tot waarnemend leider van het muziekgilde, aanmer
kelijk verbeterd, hetgeen tot uiting kwam in de maandverslagen van de afdeling 
Muziek van het DVK: 'De samenwerking met het muziekgilde heeft de tevredenheid 
van alle functionarissen', aldus de slotzin uit het verslag over september 1943.l88 

In diezelfde maand werd ook de 'verordening betreffende het lidmaatschapsboek 
voor amusementsmusici' afgekondigd.189 Al in februari 1943 had Beuzenberg 
enkele concept-verordeningen opgesteld waarin sprake was van de invoering van 
een 'arbeidsboek voor amusementsmusici', maar dat werd door het departement 
van Sociale Zaken afgewezen, omdat men zelf al vergevorderde plannen had om 
een 'arbeidsboek voor alle Nederlandsche werkers' te introduceren. Tegen de 
uitgave van een 'lidmaatschapsboekje voor leden van de NKK' bestond daarentegen 
geen bezwaar.190 De betreffende verordening trad op 1 januari 1944 in werking. 
Na die datum mocht er niet meer zonder lidmaatschapsboek gemusiceerd worden. 
Alle amusementsmusici, ook zij die in dienst waren van de NO en de DES, hoorden 
het document derhalve voor de aanvang van het nieuwe jaar te ontvangen, doch 
de administratieve voorbereiding nam meer tijd in beslag.191 Pas op 17 december 
1943 werden de eerste boekjes uitgereikt. Beuzenberg rekende erop dat binnen 
anderhalve maand alle amusementsmusici een exemplaar in hun bezit hadden, 
waarna de opsporingsdienst van de NKK 'een grondige contrôle' zou houden.192 

Om oneerlijke concurrentie te voorkomen, kregen alleen professionele musici het 
lidmaatschapsboek toegestuurd, behalve wanneer er 'gerechtvaardigde twijfel' 
bestond aan hun vakbekwaamheid. In dergelijke gevallen voorzag men de kaft 
van het boekje van een stempel met de tekst 'voorwaardelijk'. In de loop van 1944 
kon evenwel een examen worden afgelegd en bij goed gevolg zou het stempel dan 
weer verwijderd worden.193 

Volgens Frans Vink was het, gezien de bijzondere toestand ten gevolge van 'de 
totale oorlog', noodzakelijk om ook amateurs te voorzien van 'een speciale ver
gunning in den vorm van een boek': 
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Er zijn namelijk door krijgsgevangenschap en arbeidsinzet zeer vele beroeps-
amusementsmusici uit hun werkkring verwijderd tengevolge waarvan nu de 
talloos vele nevenberoeps- en amateur-musici zich hebben aangeboden, om 
de verlaten plaatsen in de amusementsorkesten en -ensembles te bezetten.1?4 

Aangezien musici zonder gedegen vakopleiding niet als professionals konden 
worden erkend en dus geen toegang hadden tot het muziekgilde, werden er alleen 
werkvergunningen aan amateurs uitgereikt voor incidentele optredens. Maar 
omdat de amateurs sinds de zomer van 1943 op grote schaal professionals vervingen, 
had men besloten hen tijdelijk vrij te stellen van het lidmaatschap der NKK. Zij 
ontvingen een amateur-werkvergunning, die weer moest worden ingeleverd zodra 
de beroepsmusicus, wiens plaats werd ingenomen, was teruggekeerd.1?? Vink achtte 
het evenwel van belang 'deze tijdelijke afwijking op te vangen', door de betrokken 
amateurs voor de duur van hun contract in de NKK op te nemen.1?6 Besloten werd 
derhalve om remplacerende amateurs, die voor hun optredens dezelfde gage 
ontvingen als hun professionele collega's, onder te brengen in de vakgroep amu-
sementsmusici en hen in het bezit te stellen van een 'tijdelijk lidmaatschapsboek'. 

Door gebrek aan personeel en schrijfmachines was de vakgroep amusements-
musici echter niet in staat de administratieve voorbereidingen op korte termijn 
te voltooien. Het besluit om een groot deel van de amateurs op te nemen in de 
vakgroep, maakte een omvangrijke reorganisatie noodzakelijk, 'temeer daar er juist 
een financiële regeling getroffen was inzake de bewijzen van vrijstelling'. Daarom 
bleef het oude systeem van werkvergunningen voorlopig gehandhaafd.1?7 Wel 
werden in het voorjaar van 1944 enkele proefexemplaren van het 'tijdelijk lidmaat
schapsboek' gedrukt, inclusief een begeleidende standaardbrief: 'Het Tijdelijk 
Lidmaatschapsboek zal worden ingetrokken, zoodra de beroepsamusementsmu-
sici, waarvan een zeer groot deel thans in het buitenland tewerk is gesteld, hun 
plaatsen in het amusementsbedrijf weer zullen innemen.' Amateurs mochten om 
die reden geen contracten afsluiten over een periode langer dan één maand, maar 
'te zijner tijd' zouden ze in de gelegenheid worden gesteld om een proeve van 
bekwaamheid af te leggen, waarna ze definitief tot de vakgroep konden worden 
toegelaten.1?8 

Professionele musici waren verplicht hun lidmaatschapsboek bij aanvang van 
de dienstbetrekking in te leveren bij de werkgever. Deze noteerde het aantal 
werkuren en de uitgekeerde gage en stelde het boekje, voorzien van zijn handte
kening, na beëindiging van het engagement weer in handen van de musicus, die 
daarmee zijn belastbaar inkomen tegenover de fiscus kon aantonen.1?? Naast de 
inkomensgegevens werd er op de lidmaatschapsboekjes, wanneer het althans geen 
'voorwaardelijk' exemplaar betrof, ook een kwaliteitsaanduiding vermeld. In 1943 
hadden de bij het muziekgilde aangemelde musici een vragenlijst ontvangen waarop 
gegevens over de gevolgde beroepsopleiding, behaalde diploma's en staat van dienst 
moesten worden ingevuld. Op grond van deze lijsten was een voorlopige indeling 
gemaakt in drie kwaliteitsklassen: 
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In de me klasse zijn ingedeeld alle knopjesaccordeonnisten, verder zij, die te 
jong zijn en zij, die tijdelijk de beroepsmusici vervangen. In klasse n zijn 
ingedeeld de goed bruikbare musici, waarvan echter aan de hand van de door 
henzelf verstrekte inlichtingen niet is gebleken, dat zij voor den oorlog in eerste 
klas orkesten en bedrijven hebben gewerkt. In klasse i zijn ingedeeld de musici 
welke voor den oorlog regelmatig in eerste klas orkesten en bedrijven werkzaam 
waren en zij, die in het bezit zijn van een diploma van een erkend conserva
torium. 

Voor amateurs werd later een aparte categorie ingevoerd. Zij werden ingedeeld 
in klasse III a.20° 

Omdat lang niet iedereen de vragenlijst had ontvangen of teruggestuurd, werd 
een deel van de musici te laag gekwalificeerd, wat aanleiding gaf tot veel protesten. 
Volgens de officiële mededelingen van de vakgroep amusementsmusici hoefden 
men zich echter niet al te bezorgd te maken, omdat er 'voorlopig althans' nog 
geen concequenties aan de kwalificatie werden verbonden en iedereen nog naar 
een hogere klasse kon promoveren, door zich te onderwerpen aan een examen: 
'Nadat de proeven van bekwaamheid zijn afgelegd, zal het lidmaatschapsboek een 
betrouwbare gids zijn bij het zoeken naar nieuwe orkestleden.'201 

Beuzenberg verwachtte dat vóór i januari 1944 minstens 2000 musici een examen 
zouden aanvragen.202 Al sinds zijn aantreden als vakgroepbestuurder had hij ervoor 
gepleit amusementsmusici een proeve van bekwaamheid te laten afleggen vooraleer 
ze tot het muziekgilde werden toegelaten. Toen Goedewaagen in januari 1943 liet 
weten daartegen 'in principe' geen bezwaar te hebben, stelde hij voor om eerst de 
naar schatting 200 amateurorkesten te laten proefspelen ten overstaan van een 
commissie, bestaande uit de pianist en orkestleider Dick Willebrandts, de dirigent 
van het amusementsorkest van de NO Elzard Kuhlman en vakgroepleider Jonny 
Heykens. Alleen degenen die het examen met goed gevolg zouden doorstaan, 
kwamen in aanmerking voor een werkvergunning van de NKK.2 0 3 

Enkele maanden later volgde een nieuw voorstel. Vanwege de aanhoudende 
klachten over 'minderwaardige amusementsmuziek' was het noodzakelijk om alle 
amusementsmusici te examineren: 'Ons volk dient tegen zichzelf beschermd te 
worden en wij moeten alles in het werk stellen verdere afglijding van het peil van 
muzikale wansmaak te voorkomen.' Volgens Beuzenberg lag de kern van het 
probleem in de geringe vakbekwaamheid van veel amusementsmusici: 'Zij zijn 
eenvoudigweg niet in staat een muziekstuk van bescheiden artistieke waarde naar 
behooren uit te voeren.' In de toekomst zou er een leergang voor amusementsmusici 
aan de Rijksconservatoria moeten komen, net als in Duitsland, waar de orkestleider 
Barnabas von Géczy reeds jaren een leerstoel voor 'Unterhaltungsmusiker' be
kleedde aan de Musik-Hochschule te Berlijn. 'Voor het heden zal echter het 
afleggen van een "proeve van bekwaamheid" de musici dwingen hun muziekstudie 
wederom op te vatten, hetgeen thans verwaarloosd wordt omdat bijna uitsluitend 
straat-moppen worden geproduceerd.' Alleen de prominente musici uit kwali-
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teitsklasse i konden volgens Beuzenberg worden vrijgesteld. Voor degenen die 
waren ingedeeld in de kwaliteitsklassen n en in moesten de examens 'in het 
welbegrepen belang van de musici zelf en in het belang van ons volk' nog voor 
het eind van het jaar worden afgenomen.20^ 

In oktober 1943 stelde Frans Vink voor elk van de drie kwaliteitsklassen afzon
derlijk nog een groot aantal gedetailleerde exameneisen op, inclusief 'speciale 
practische eisen' voor de verschillende instrumentalisten. Goverts ging ermee 
akkoord, maar door bezwaren van het Rijkscommissariaat kon vooralsnog niet 
met het toetsen van de kandidaten worden begonnen.205 Volgens Bergfeld diende 
het afnemen van examens en de beoordeling van de resultaten, te geschieden door 
de directeuren van de conservatoria, en niet, zoals Vink had voorgesteld, door een 
viertal commissies, aan te wijzen door het muziekgilde. Een en ander bleek in 
januari 1944, toen men op de afdeling Muziek van het DVK besprekingen voerde 
met de administrateur van het departement van Onderwijs, Wetenschap en 
Cultuurbescherming, J.K. van der Haagen, over de 'afbakening van de invloedsfeer' 
van beide instellingen binnen het muziekonderwijs.206 

Een maand later, op 25 februari 1944, legden Goverts en Vink de kwestie voor 
aan Henk Badings en de dirigent Eduard van Beinum, beiden vertegenwoordigers 
van de 'regelingscommissie staatsexamens'. Goverts stelde voor de beoordeling 
van de kandidaten over te laten aan een commissie van prominente vakgenoten, 
benoemd door de conservatoriumdirecteuren en bijgestaan door leraren van de 
conservatoria. 'Commissieleden als Masman en Willebrandts waarborgen een 
voldoende selectie', meende Vink, maar Badings zag niets in het plan: er was geen 
plaatsruimte, de leerkrachten op het conservatorium waren al overbelast en zonder 
hun aanwezigheid bij de examens kon hij als directeur geen verklaringen afgeven. 
'Door dezen gang van zaken zullen de proeven van bekwaamheid uiteindelijk toch 
door of vanwege het Muziekgilde moeten worden afgenomen', luidde de conclusie 
van het vergaderverslag, dat pas in april 1944 door Goverts aan het ministerie van 
Onderwijs werd gestuurd.207 

In dezelfde maand kondigde Frans Vink ook in De Wereld der Muziek aan dat 
het muziekgilde de bekwaamheidsproeven zelf zou gaan afnemen.208 Op 17 juni 
1944 zond hij een begroting, waarin de kosten van de te organiseren examens 
nauwkeurig waren gespecificeerd, naar de afdeling Financiën van de NKK. Het 
'onderzoek naar de vakbekwaamheid van beroeps-amusementsmusici ter verificatie 
van de klasse-indeling' stond onder leiding van de Haagse conservatoriumleraar 
Hugo van Dalen, die over 25 onderzoeksdagen een bedrag van ƒ625,- zou ont
vangen, inclusief administratiekosten: 

Het is echter wel denkbaar, dat de organisatie om de een of andere reden moet 
worden gestaakt en het is daarom, dat ik er den voorkeur aan geef, de 
verbintenissen per keer aan te gaan, zodat het Muziekgilde zich telkenmale 
slechts voor een onderzoek-dag bindt.209 
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Voor de musici die ter examen moesten verschijnen, werd een speciale oproepkaart 
ontworpen en op 10 juli 1944 verklaarde Henk Badings zich bereid om tijdens de 
vakantieperiode van 17 juli tot 5 september enkele kamers in het Haagse conser
vatorium ter beschikking te stellen.210 

Op dat moment bedroeg het totale aantal bij het muziekgilde geregistreerde 
'beroeps-amusementsorkesten' 272. Van deze 272 orkesten waren er 78 ingedeeld 
in kwaliteitsklasse één, 90 in klasse twee en 104 in klasse drie.211 Daarnaast 
circuleerden er op het kantoor van de vakgroep amusementsmusici nog diverse 
ledenlijsten, waarop de namen van meer dan 2000 individuele musici stonden 
vermeld, voorzien van een klasse-aanduiding. Ook Beuzenberg kwam op deze 
lijsten voor, evenals zijn vrouw. Beiden waren ingedeeld in klasse 11.2I2 Volgens 
het artikel van Frans Vink in De Wereld der Muziek zouden deskundigen 'in de 
naaste toekomst' middels het afnemen van bekwaamheidsproeven uitwijzen 'of 
de in klassen 1. 2. 3. en 3a gecategoriseerde musici als zodanig konden worden 
gehandhaafd'.213 Na 5 september 1944 ('dolle dinsdag') viel er evenwel niets meer 
over de bekwaamheidsproeven te vernemen. 

Het uitblijven van een examenregeling voor amusementsmusici stond overigens 
niet op zich. Ook de door Beuzenberg aangekondigde minimuminkomens, kwa
men er uiteindelijk niet. Weliswaar had de vakgroepleider al in maan 1943 een 
'concept-verordening' ontworpen waarin minimumgages voor amusementsmusici 
waren vastgelegd, maar 'de gemachtigde voor den arbeid', C.J. van Rijst, maakte 
daartegen bezwaar, omdat het afkondigen van bindende regelingen aangaande 
lonen en andere arbeidsvoorwaarden niet tot de competentie van de president der 
Nederlandsche Kultuurkamer behoorde.214 Volgens artikel 23, lid 2 van de Kul-
tuurkamerverordening van 22 november 1941 was de president van de NKK bevoegd 
om voor de afzonderlijke beroepsgroepen binnen de NKK 'richtlijnen uit te 
vaardigen betreffende den inhoud van collectieve arbeidsovereenkomsten'. In 
hetzelfde artikel werd echter ook bepaald dat de bevoegdheden van het ministerie 
van Sociale Zaken bij de totstandkoming van lonen en salarissen onverminderd 
van kracht bleven.215 Deze onduidelijkgeformuleerde afbakening van competenties 
leidde ertoe dat de NKK bij het vaststellen van arbeidsvoorwaarden voor onder 
andere musici, kleinkunstartiesten en journalisten voortdurend stuitte op een veto 
van 'de gemachtigde voor den arbeid'.216 Teneinde een oplossing te vinden voor 
dit probleem, brachten Dirk Spanjaard en algemeen bestuurder Otto in april 1943 
een bezoek aan Van Rijst op het departement van Sociale Zaken. De besprekingen 
hadden evenwel niet het gewenste resultaat: 

Ofschoon Mr. de Ranitz nog een poging zal doen om iets te redden, staat het 
na dit bezoek practisch wel vast, dat alle voorschriften, verband houdende met 
arbeidsvoorwaarden en lonen, van den Gemachtigde voor den Arbeid zullen 
moeten uitgaan, terwijl ook het tuchtrecht in zijn hand zal komen te liggen.21? 
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Beuzenbergs 'concept-verordening' betreffende de minimumgages voor amuse-
mentsmusici' werd derhalve ingetrokken en vervangen door een gelijkluidende 
'concept-regeling van den Gemachtigde voor den Arbeid'. Op 12 mei 1943 stuurde 
Spanjaard het ontwerp ter beoordeling naar de afdeling Muziek van het DVK. De 
door Beuzenberg vastgelegde minimumgages waren gekoppeld aan de kwaliteit 
van de horeca-ondememingen, waarin levende muziek ten gehore gebracht werd: 
Aan musici werkzaam in een eerste-klas gelegenheid moest minimaal ƒ 75,- per 
week worden betaald, in een tweede-klas zaak moest minimaal ƒ65,- uitgekeerd 
worden en in een onderneming uit klasse m, ƒ55,-.218 Goverts meende dat er voor 
'volkszaken' nog een vierde klasse moest komen, waar musici tegen een bedrag 
van ƒ45,- per week mochten optreden: 'daar deze volkszaken anders geen musici 
kunnen betalen'. Bovendien diende de indeling van amusementsbedrij ven in 
kwaliteitsklassen, 'gehoord den leider van de bedrijfsgroep Horeca', niet door de 
vakgroepleider te geschieden, doch door de president van de NKK.2I9 De concept
regeling van Beuzenberg werd om die reden afgekeurd, maar een nieuw ontwerp 
waar Goverts om gevaagd had, bleef uit. Sinds Fischböck in maart 1943 had 
verordonneerd dat alleen nog 'oorlogs- of levensnoodzakelijke bedrijven' hun 
activiteiten mochten voortzetten, werden honderden horecagelegenheden be
dreigd met sluiting en daarom was het klassificeren van deze bedrijven ten behoeve 
van een minimumgageregeling, niet langer opportuun. Op 20 juni 1944, infor
meerde Spanjaard bij Beuzenberg nog eens hoe het ermee stond. Aangezien hij 
niets had meer vernomen over de verordening, zou hij het op prijs stellen om van 
hem te horen of het concept uit 1943 inmiddels als vervallen kon worden be
schouwd.220 

Voor de vakgroep amusementsmusici golden toen al geruime tijd andere prio
riteiten. Op 6 mei 1943, één week voordat Beuzenberg's 'ontwerp-regeling aan
gaande de minimumgages' aan Goverts werd voorgelegd, had Seyss-Inquart ver
ordonneerd dat alle mannen tussen 18 en 35 jaar zich op afroep van het gewestelijk 
arbeidsbureau dienden aan te melden voor de arbeidsinzet.221 De vakgroep werd 
vanaf dat moment overspoeld met verzoeken om ontheffing: 

Van 1 tot 31 juli 1943 werden 311 bezoekers ontvangen, waarvan het grootste 
deel vrijstelling kwam verzoeken. Voor slechts een gering aantal personen kon 
deze worden verkregen. Echter heeft de vakgroepbestuurder zeer veel musici 
aan emplooi kunnen helpen in Duitschland, zoodat zij niet in fabrieken 
behoefden te werken.222 

Beuzenberg trachtte op deze manier de 'bona-fide musici' te beschermen tegen 
'maatregelen, die voor hun technische vaardigheid fnuikend waren', maar ook het 
werk in de Duitse amusementsindustrie bleek niet zonder risico's.223 Verscheidene 
musici bezochten het kantoor van de vakgroep in juli 1943 om bijstand te verkrijgen 
in verband met de aanschaf van instrumenten en kleding die zij tijdens bombar
dementen in Duitsland hadden verloren.224 Dat was ook in augustus 1943 het 
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geval toen de vakgroep 156 bezoekers ontving: 'Onder hen waren vele gedupeerden 
door de bombardementen in Duitschland. Van enkele hunner zijn instrumenten 
en garderobe totaal verloren.' Om de schade voor de betrokkenen musici zo veel 
mogelijk te beperken, richtte de afdeling Sociale Zaken van de NKK zich namens 
hen tot gemeentebesturen en distributiediensten, met het verzoek om voorschotten 
en toewijzingen te verstrekken voor de aanschaf van nieuwe instrumenten en 
beroepskleding.225 

De NKK bemiddelde overigens ook bij het verkrijgen van schoenen en kleding 
ten behoeve van de in Nederland werkzame musici. Volgens de 'assistent bestuurder 
van het muziekgilde', G.H. Priem, die met de materiaalvoorziening was belast, 
ging het daarbij om kledingstukken 'welke uitsluitend voor de uitoefening van 
het beroep nodig zijn'. Daaronder vielen: 'rokcostuums, rokvesten, smokingcos-
tuums, matinécostuums en avondkleding voor dames'. Aanvragen voor 'rokhem-
den, smokinghemden, witte en zwarte strikjes, kousen en ondergoed' konden 
daarentegen niet in behandeling genomen worden.226 Een in het voorjaar van 
1944 opgestelde overzichtslijst bevatte een opsomming van al hetgeen door Priem, 
in overleg met de betrokken rijksbureaus en gemeentelijke diensten, tot stand 
gebracht was: 'a. Toewijzing van smokingcostuums, gestreepte pantalons, en witte 
vesten, benevens de voor reparatie van deze beroepskleeding noodige stof ten 
behoeve van vele orkestmusici en amusementsmusici, b. Toewijzing van schoeisel 
ten behoeve van Stehgeigers, solisten en organisten, c. Toewijzing van staafbatte-
rijen ten behoeve van amusementsmusici op tournee' en verder de toewijzing van 
onder andere riethout (voor blazers), rijwielbanden, trommelvellen en brandstof, 
alsmede 'het bij voorrang uitreiken van Ausweise, dienstig om zich na een 
vastgesteld uur op den openbare weg te bevinden'.227 

De vakgroep amusementsmusici attendeerde bovendien 'de gemachtigde voor 
de prijzen', H.C. Schokker, op gevallen van prijsopdrijving van muziekinstru
menten. De betreffende instrumenten werden, na tussenkomst van de vakgroep 
muziekhandel en de dienst van 'den algemeen gemachtigde voor de inbeslag 
genomen goederen' te Leeuwarden, weer tegen de normale prijs verkocht aan 
gegadigden, die door de vakgroep amusementsmusici waren aangewezen.228 Klach
ten van zowel ondernemers als musici over 'ongemotiveerde gage-opdrijving' 
werden eveneens ter kennis gebracht van 'de gemachtigde voor de prijzen'. 'Er 
worden heden prijzen gevraagd van 2,50 à 3 gulden per uur', aldus Koos Henkel-
man, uitbater van café Musica aan de Halstraat in Breda, die in september 1943 
zijn beklag deed bij de NKK. 'Dat kunnen wij niet meer betalen, [maar we] worden 
gedwongen door de muzikanten, daar er heden zoo weinig zijn.'229 Na een 
onderhoud met de dienst van 'de gemachtigde voor de prijzen' in het voorjaar 
van 1944 kondigde Beuzenberg aan 'dat niet geaarzeld zal worden strenge maat
regelen te nemen, indien aan deze gage-opdrijving geen einde komt'.23° 

Het kantoor van de vakgroep aan de 2e Van den Boschstraat in Den Haag werd, 
volgens eigen opgave, dagelijks door zo'n twintig à dertig musici bezocht. Daarnaast 
hield Beuzenberg vanaf juli 1943 eenmaal per week op donderdag spreekuur in 
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het gewestelijk bureau van de NKK aan het Westeinde te Amsterdam.2^1 Behalve 
aanvragen ter verkrijging van voorschotten, textielbonnen en vrijstelling van de 
arbeidsinzet, kwamen er tijdens deze 'ontvangstdagen' ook veel verzoeken binnen 
om te bemiddelen bij arbeidsgeschillen. Vanaf september 1942 tot begin 1944 
werden meer dan 250 arbeidsconflicten bij de vakgroep aanhangig gemaakt, 'welke 
allen zonder tusschenkomst van den Rechter konden worden opgelost'.232 

Niet alleen musici maar ook horeca-ondernemers en bemiddelaars deden een 
beroep op de vakgroep, wanneer zij meenden door contractpartners benadeeld te 
zijn. Beuzenberg handelde alle geschillen persoonlijk af en was altijd expliciet in 
zijn oordeel. Toen Dick Willebrandts een voorschot van ƒ500,- terugvorderde 
van de trombonist en NSß'er Dick Lambrechts, die hij 'wegens wangedrag' had 
ontslagen, luidde de beslissing: 'Lambrechts staat bekend als een onbetrouwbaar 
mensch. Krijgt een waarschuwing', waarna het voorschot werd terugbetaald. Een 
andere zaak betrof een nog openstaande rekening van Ernst van 't Hoff bij het 
concert- en theaterbureau van Frans Mikkenie. Mikkenie, die een bedrag van 
ƒ3600,- aan achtertallige bemiddelingskosten vorderde van Ernst van 't Hoff, had 
zich bij de vakgroep amusementsmusici over de orkestleider beklaagd: 'Beslissing 
v/d. Vakgroepbestuurder. Het inkomen van van 't Hoff in aanmerking genomen 
moet een wekelijkse afbetaling geschieden van ƒ50,-. ' Weliswaar gingen beide 
partijen akkoord met de regeling, maar al na de tweede aflossing nam Van 't Hoff 
de wijk naar België.233 

Verreweg de meeste geschillen werden veroorzaakt door contractbreuk. Met 
name het niet nakomen van de bepalingen in prolongatieclausules veroorzaakte 
veel problemen, maar ook het niet of niet volledig uitbetalen van overeengekomen 
gages tijdens de verplichte wekelijks vrije dag of vanwege teleurstellende recettes 
gaf aanleiding tot menig conflict. Bovendien was er vaak onenigheid over de 
betaling van sociale premies en werd er voortdurend geklaagd over bemiddelaars 
die steekpenningen aannamen, te veel provisie berekenden of zich te buiten gingen 
aan 'onzedelijke gedragingen tegenover dames-musici'.254 

Uiteindelijk introduceerde het muziekgilde, vooruitlopend op een definitieve 
regeling aangaande het uitbannen van arbeidsbemiddeling met winstoogmerk en 
'in afwachting van de "Modelcontracten der Nederlandsche Kultuurkamer'", begin 
1944 een tweetal 'model-arbeidsovereenkomsten', die speciaal ontworpen waren 
ten behoeve van amusementsmusici.235 Door deze contracten kosteloos ter be
schikking te stellen aan alle belanghebbenden, hoopte de vakgroep amusements
musici het grote aantal arbeidsgeschillen in de amusementsbranche enigzins te 
beperken. De overeenkomsten A (tussen exploitant en orkestleider) en B (tussen 
orkestleider en musicus) waren zodanig geredigeerd, dat alle leden van een orkest, 
inclusief de orkestleider, in loondienst stonden bij de betrokken horeca-onderne-
ming. Dat voorkwam onenigheid over de vraag wie er verantwoordelijk was voor 
het afdragen van sociale lasten: 
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Het feit, dat een orkestleider vroeger door gebrekkige redactie van de oude 
contracten, allerlei narigheid ondervond met betrekking tot de sociale wetge
ving, is door de invoering van de arbeidsovereenkomsten opgeheven.2?6 

Tegelijk met de invoering van het lidmaatschapsboek en de model-arbeidsover
eenkomsten werd ook een vereenvoudiging van de gageberekening doorgevoerd. 
De in het contract vastgelegde maandgages moesten in vier wekelijkse termijnen 
telkens op de 8e, i6e, 24e en laatste dag van de maand uitbetaald worden.2?7 

Volgens een clausule in de modelcontracten dienden geschillen voortvloeiende 
uit de dienstbetrekking ter arbitrage voorgelegd te worden aan de NKK: 'Dit 
beteekent een groote verbetering in de wijze van procedeeren en is vrijwel koste
loos.' Wanneer daarentegen geen gebruik gemaakt was van de modelcontracten, 
werden eventuele geschillen tussen musici, orkestleiders, ondernemers en arbeids
bemiddelaars niet langer in behandeling genomen.2^8 

Weliswaar nam de vakgroep amusementsmusici onder leiding van Beuzenberg 
de belangenbehartiging van individuele musici slagvaardig ter hand, maar het 
doorvoeren van algemeen bindende maatregelen voor de hele beroepsgroep, zoals 
de minimumgages en de examens, verliep minder succesvol. Ook een 'definitieve 
regeling' voor de arbeidsbemiddeling, die al in januari 1942 in de pers was 
aangekondigd, kwam er uiteindelijk niet.239 

Nadat de secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken, R.A. 
Verwey, op 31 augustus 1941 alle vergunningen van niet-arische bemiddelaars had 
ingetrokken, mochten alleen de concertbureaus van Frans Mikkenie, Henri Orvan, 
B.H. Ibelings en J. Derksen hun activiteiten nog voortzetten. Zij behielden hun 
consessie en stonden onder toezicht van de NKK. 2 4 ° De maximumprovisie, die zij 
in rekening mochten brengen, bedroeg zes procent van de overeengekome gage. 
De helft daarvan moest door de musici betaald worden, de andere helft door de 
ondenemer bij wie de musici in dienst waren.241 

In de loop van 1942 nam het aantal klachten over het optreden van de bemid
delaars evenwel toe. Volgens een rapport van C.H.F. Schwing, leider van het 
'Bureau Auteursrechten' van de NKK, bracht Mikkenie het orkest van Ernst van 
't Hoff geen drie, maar zes procent bemiddelingsloon in rekening. Bovendien 
eistte hij van de directies der bioscooptheaters tien procent auteursrecht voor 
composities en arrangementen, die hij zou beschermen in opdracht van enkele 
leden van het orkest: 'Bij nader onderzoek is mij echter gebleken, dat hij hiervoor 
van de betreffende orkestleden geen opdracht had gekregen en zij daarvan ook 
nimmer een cent hebben gezien.'242 

Beuzenberg was van mening dat het systeem van arbeidsbemiddeling met 
winstoogmerk in zijn geheel van de baan moest: 

De huidige arbeidsbemiddelaars zien musici en orkesten uitsluitend als koop
waar. Zij hebben de werkgelegenheid van de amusementsmusici in de hand 
en hun daarmede in een positie van slaafsche onderworpenheid gedrongen. 
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Hij pleitte er derhalve voor dat het muziekgilde zelf de arbeidsbemiddeling ging 
organiseren. Met de horecabranche en de RMK in Berlijn zouden overeenkomsten 
gesloten moeten worden, waarin bepaald werd dat men bij voorkeur gebruik 
wenste te maken van bemiddeling door de NKK: 

Door deze overeenkomsten worden de huidige arbeidsbemiddelaars uitgescha
keld, zonder dat zij aanspraak kunnen maken op schadevergoeding. Deze 
heeren kunnen dan een omscholing tot landarbeider doormaken en uiteinde
lijk eens productief werk leveren.245 

Begin maart 1943 werd een door Beuzenberg ontworpen 'plan tot ordening van 
het systeem van arbeidsbemiddeling' voorgelegd aan Bergfeld, maar deze was van 
mening dat er op dat moment geen behoefte bestond aan de oprichting van een 
arbeidsbemiddelingsorgaan binnen de NKK. 244 Volgens algemeen bestuurder Otto, 
die de kwestie op 9 maart 1943 besprak met zijn afdelingshoofden, gold dat evenwel 
niet voor 'de periodieke bemiddeling van amusementsmusici en kleinkunstartis-
ten'.245 Nadat in april 1943 de leiders van het muziekgilde en het theatergilde en 
ook de betrokken vakgroepbestuurders waren geconsulteerd, volgde op 24 juli 
1943 een overleg op het DVK onder leiding van De Ranitz.24<5 

Otto herhaalde bij die gelegenheid nog eens het standpunt van Beuzenberg: de 
impresario's beschouwden de werkzoekende musici uitsluitend als zakelijke winst
objecten en waren 'moreel noch financieel geheel betrouwbaar'. Daarom was het 
noodzakelijk dat de NKK zelfde arbeidsbemiddeling ter hand nam. Een 'onmid
dellijke radicale uitsluiting' van de bestaande impresario's zou echter leiden tot 
'een volledig déraillement van de arbeidsbemiddeling' en werd om die reden niet 
wenselijk geacht. Er diende een overgangssituatie geschapen te worden, waarin 
de bemiddelaars hun activiteiten onder strenge controle konden voortzetten, terwijl 
de NKK tegelijkertijd als concurrerende bemiddelingsinstantie ging optreden. 
Uiteindelijk moest de NKK een monopoliepositie gaan innemen en, net als in 
Duitsland, de bestaande impresario's in dienst nemen tegen een salaris plus provisie. 
Het organiseren en uitvoeren van de arbeidsbemiddeling, die voorlopig beperkt 
bleef tot de terreinen van de kleinkunst en de amusementsmuziek, werd overgelaten 
aan de gilden. Binnen de hoofdafdeling Sociale Zaken zou een coördinerende 
instantie moeten worden opgebouwd, die onder leiding stond van een specialist 
op het gebied van de arbeidsbemiddeling.247 

Overigens diende niet alleen het DVK, maar ook het ministerie van Sociale Zaken 
haar goedkeuring aan de plannen te verlenen. Op 1 maart 1943 had Seyss-Inquart 
verordonneerd dat voor het opzeggen van een dienstbetrekking de toestemming 
vereist was van het gewestelijke arbeidsbureau. Met deze maatregel wilde men 
voorkomen dat werknemers van betrekking veranderden om aan tewerkstelling 
in het kader van de arbeidsinzet te ontkomen.248 Op 6 augustus 1943 werd derhalve 
aan de secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken, Verwey, het 
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verzoek gericht om de betreffende verordening 20/1943 niet van toepassing te ver
klaren op aanstelling en ontslag van kleinkunstartisten en amusementsmusici.249 

Begin september meldde De Ranitz dat Bergfeld akkoord ging met de plannen, 
mits de bemiddeling zich zou beperken tot amusementsmusici en kleinkunst-
artiesten. Goverts reageerde eveneens instemmend, doch vond dat het bemidde
lingsbureau zich uitsluitend met 'vergeten' of 'aankomende artisten' moest be
moeien: 'Eerst later zal het probeeren, de bestaande bemiddelaars door inschakeling 
uit te schakelen.' Daartoe diende 'de Duitse methode' nader bestudeerd te worden: 
'Als Bureauchef beveel ik aan de heer van Mourik, ambtenaar Gew. Arb. Bureau 
te Rotterdam, bekend met bemiddeling van artisten, ook naar Duitsland.'250 

Nadat ook Verwey op 9 november 1943 het verzoek tot aanpassing van de 
verordening 20/1943 had ingewilligd, leek niets een snelle introductie van arbeids
bemiddeling door de NKK meer in de weg te staan. Een ongelukkige formulering 
van het uitvoeringsbesluit leidde echter tot maandenlange vertraging. In het 
concept-uitvoeringsbesluit, dat Verhey had opgesteld, was sprake van 'artisten' in 
plaats van 'kleinkunstartisten' en tegen deze 'uitbreiding tot alle artisten' werd 
door de NKK op 9 november 1943 bezwaar aangetekend. Omdat er niet gereageerd 
werd, vroeg men op 12 januari 1944 nogmaals schriftelijk om een vergunning voor 
uitsluitend amusementsmusici en kleinkunstartiesten, maar dit verzoek leidde tot 
verwarring, aangezien kort tevoren een vertegenwoordiger van het DVK tijdens 
een onderhoud op het ministerie van Sociale Zaken had verklaard wel akkoord 
te gaan met het concept-uitvoeringsbesluit. Men had de man in kwestie, de dirigent 
Harm Smedes, aangezien voor een ambtenaar van de NKK en besloot derhalve om 
de brief van 12 januari ter zijde te leggen.251 

Pas nadat in een gesprek met het hoofd van de afdeling Sociale Zaken van de 
NKK, E. Pronk, alle misverstanden door Goverts en Smedes uit de weg waren 
geruimd en vervolgens ook alle betrokken gildeleiders en vakgroepbestuurders 
nog eens over de kwestie hadden vergaderd, werd uiteindelijk besloten 'een 
vergunning tot arbeidsbemiddeling aan te vragen voor het geheele gebied van de 
muziek en het theater, doch in de praktijk de bemiddeling te beperken tot 
amusementsmuziek en kleinkunst'. Tijdens een vergadering in het gewestelijk 
arbeidsbureau te Amsterdam op 11 april 1944 verklaarde de directeur van het 
Rijksarbeidsbureau, J.A. Knetsch, dat het departement van Sociale Zaken akkoord 
ging met het verlenen van zo'n concessie. Bemiddeling met winstoogmerk was 
wettelijk niet toegestaan, maar wanneer de opbrengst in het voorzieningenfonds 
gestort zou worden, mocht de NKK dezelfde tarieven rekenen als de overige 
bemiddelaars.252 Op 14 juni 1944, anderhalve week na de geallieerde invasie in 
Normandie, informeerde De Ranitz tijdens een vergadering van de Kultuur-
kamerraad nog eens naar de stand van zake rond de arbeidsbemiddeling. Spanjaard 
antwoordde dat de heer Knetsch in principe toestemming had verleend, 'doch de 
bevestiging is nog niet binnen'.253 

Na de aanslag op Hitler op 20 juli 1944 werd 'bij wijze van strafmaatregel' het 
sluitingsuur van cafés en restaurants vervroegd naar zes uur 's middags. In sommige 
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steden was zelfs een algeheel sluitingsbevel uitgevaardigd. Volgens het maand
rapport van de vakgroep amusementsmusici waren door deze maatregel verschei
dene orkesten zonder emplooi gekomen: 

In dit verband moet nogmaals worden aangedrongen op spoedige invoering 
van de arbeidsbemiddeling, waarmee vooral de musici, werkzaam in de kleinere 
bedrijven, gebaat zouden zijn.254 

De afkondiging van de 'totale arbeidsinzet' op 25 juli 1944 drong de kwestie 
evenwel naar de achtergrond. Teneinde tewerkstelling in fabrieken te voorkomen, 
overwoog de vakgroep in augustus 1944 om de 'bonafide musici' onder te brengen 
in orkesten, die dan zouden worden uitgezonden om op te treden voor de 
Nederlandse arbeiders in Duitsland. De reguliere arbeidsbemiddeling kwam echter 
niet meer ter sprake.255 

De vakgroep gezelschapsdansleeraren 

Als gevolg van de arbeidsinzet kwam er ook weinig terecht van de de maatregelen 
die de vakgroep 'gezelschapsdansleeraren' in het vooruitzicht had gesteld om de 
sociale positie van haar leden te verbeteren. Weliswaar had Bergfeld op 3 december 
1942 nog een conceptverordening goedgekeurd, volgens welke het berekenen van 
lesgelden 'lager dan in het seizoen 1940/1941' verboden werd, maar de regeling — 
bedoeld om onderlinge concurrentie met steeds lagere tarieven tegen te gaan — 
werd nooit uitgevoerd, omdat in maart 1943 alle dansinstituten en -scholen hun 
activiteiten moesten staken.256 

Nadat Fischböck op 15 maart 1943 de 'beschikking betreffende de sluiting van 
bedrijven' had afgekondigd, mocht geen enkele dansschool meer open blijven en 
moesten alle dansleraren zich beschikbaar houden voor de arbeidsinzet.257 Daarom 
werd ook de in augustus 1942 ingediende ontwerpverordening 'betreffende den 
gezelschapsdans', waarin voorschriften aangaande vakdiploma's, cursusduur, les
gelden en minimumtarieven waren vastgelegd, in mei 1943 weer ingetrokken: 
'aangezien een regeling van deze onderwerpen momenteel niet dringend resp. 
actueel wordt geacht'.258 

Volgens het verslag van de vakgroep gezelschapsdansleeraren over juli 1943 was 
het met de leden zeer droevig gesteld. Slechts een klein deel was tewerkgesteld in 
Duitsland: 

een ander deel dat te oud is of afgekeurd, loopt rond, terwijl de rest 'kleine' 
betrekkingen in de plaats hunner inwoning heeft gekregen. Vrijwel allen 
moeten rente en aflossingen, hooge hypotheken of hooge huren opbrengen. 
Indien de huur niet kan worden opgebracht, wordt men het huis uitgezet en 
gaat alles verloren. Ondersteuning wordt aan geen enkel lid gegeven, hoezeer 
daar ook om gevraagd wordt en hoezeer zulks ook nodig is.259 
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Toch ontving de vakgroep in deze periode nog veel nieuwe aanmeldingen. Veelal 
betrof het werkloze dansleraren die hoopten als lid van de NKK toch nog enige 
financiële tegemoetkoming te ontvangen en wellicht aan tewerkstelling in Duits
land te kunnen ontkomen. Om diezelfde reden probeerden ook veel niet-gedi-
plomeerden zich als dansleraar te laten registreren, maar op vrijwel alle aanvragen 
volgde een negatieve beschikking. Tussen 21 april en 19 juli werden 38 verzoeken 
om als dansleraar te worden toegelaten tot de NKK afgewezen wegens onvoldoende 
geschiktheid, het niet kunnen overleggen van een bewijs van goed zedelijk gedrag 
of omdat men het vak als nevenberoep uitoefende. In augustus 1943 werden veertig 
personen afgewezen: 'Voor het meerendeel wegens onbekwaamheid om als dans-
leeraar op te treden.'200 

In dezelfde maand had de vakgroep overigens ook een lijst opgesteld met 200 
examenvragen aan de hand waarvan kandidaat-dansleraren op hun geschiktheid 
getoetst konden worden. Om de kwaliteit van het dansonderwijs te waarborgen 
was bovendien een aanvang gemaakt met het samenstellen van een lesmethode: 
"Wellicht is het in de toekomst mogelijk dit boekje tegen kostprijs beschikbaar te 
stellen. Hiermede zou een daad van groote propagandistische waarde worden 
verricht.'201 

Vooralsnog bleven de vooruitzichten voor de beroepsgroep slecht. Weliswaar 
meldden de kranten op 20 augustus 1943 dat de secretaris-generaal van het 
ministerie van Sociale Zaken had besloten tot invoering van een landelijke 
steunregeling ten behoeve van kleine zelfstandigen 'die onderstand nodig hebben', 
maar in het betreffende bericht werd alleen gesproken over handelaren en am
bachtelijke bedrijven. 'Daar de dansleeraar tot geen van beide behoort, is hij dus 
weer tot een soort daklooze verklaard', concludeerde de vakgroep.202 

Om in hun onderhoud te voorzien en de achterstallige rekeningen te kunnen 
betalen, besloten verscheidene dansschoolhouders hun zalen toch te blijven ex
ploiteren. Zolang zij niet waren opgeroepen voor de arbeidsdienst of wanneer zij 
daarvoor wegens ziekte of leeftijd niet in aanmerking kwamen, werd dat door de 
politie vaak oogluikend toegestaan.26^ In andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer 
er zonder 'deskundige leiding' gedanst werd in bars en hotels, greep men wel in. 
Zo vaardigde de burgemeester van Smilde een verbod uit op het musiceren in 
openbare gelegenheden, nadat de bezoekers van het plaatselijke café Homan 'op 
heeterdaad door de politie bij het dansen [waren] betrapt'.26^ 

Toen een ambtenaar van het bureau Buitendienst van het DVK in augustus 1943 
een overtreding van het dansverbod in hotel De Kroon te Wolvega constateerde, 
werd daarvan in eerste instantie alleen de bestuurder van de vakgroep gezelschaps
dansleeraren, W.J.N, van Dalen, op de hoogte gesteld. Volgens het betreffende 
rapport bevonden zich op 3 augustus 1943 tussen 20.00 en 22.00 uur ongeveer 35 
jongelui in hotel De Kroon: 'Er werd gedanst op gramofoonmuziek, grootendeels 
jazz.' De dansmeester vroeg vijftig cent per uur en na afloop maakte hij bekend 
dat de volgende 'les' op 31 augustus gegeven zou worden. Verder waren er 
wachtposten uitgezet en bovendien was 'de zaal gedurende den aangegeven tijd 
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niet verlicht'.205 Van Dalen reageerde enigszins verontwaardigd op het rapport. 
De beslissing om de dansscholen te sluiten was genomen zonder voorkennis van 
de vakgroep en door gebrek aan 'technische adviezen' was er op dansgebied 
inmiddels grote verwarring ontstaan: 

Een definitie van wat een dansschool is, werd niet gegeven. Het gevolg was 
dan ook, dat er gemeenten waren, waar de politie de bonafide scholen sloot 
en de feestzalen ongemoeid liet. In weer andere plaatsen gaat het dansen op 
dit oogenblik ongestoord door. In enkele gemeenten mogen wel lessen gegeven 
worden in tapdansen, in andere weer niet. Vraagt men aan het Departement 
om vergunning tot het lesgeven in tapdansen, dan wordt dit geweigerd. De 
burgemeester laat het toe Enz. enz.. 

Van Dalen kwam tot de conclusie dat de chaos groter was dan ooit: 

Als ik U ondanks dit alles toch wil adviseeren in dit geval in te grijpen, doe ik 
dat uitsluitend [om]dat men in Wolvega in het donker blijkt te dansen. 
Bovendien zal de datum (31 Augustus) ook wel niet een toevallige zijn.2-66 

Twee dagen later werd het hoofd van politie te Wolvega door Dirk Spanjaard 
ingelicht over de dansles die op de verjaardag van koningin Wilhelmina in hotel 
De Kroon zou gaan plaatsvinden: 'Ik zou het op prijs stellen van het verloop op 
de hoogte te worden gehouden'267 

In sommige gevallen probeerden dansschoolhouders aan sancties te ontkomen 
door de danszaal in te richten als ontspanningslokaal, waar jongeren tegen een 
geringe vergoeding konden deelnemen aan gezelschapsspelen. Zo bleek tijdens 
een controle door agenten van de Amsterdamse gemeentepolitie op zondag 3 
oktober 1943 dat de dansvloer van instituut Sandmann aan de Singel geheel in 
beslag genomen werd door een tafeltennistafel, een Russisch biljart en diverse 
tafeltjes met gezelschapsspelen. Er waren ongeveer 130 jongeren aanwezig. In 
dansschool Koningsveld aan de Spaarndammerstraat werden 60 jongelui aange
troffen, die daarentegen op stoelen rondom de dansvloer hadden plaatsgenomen. 
Koningsveld zelf stond op de uitkijk en verklaarde dat hij om niet in financiële 
moeilijkheden te komen, zijn oud-leerlingen bij elkaar liet komen, eveneens om 
verschillende gezelschapsspelen 'o.a. touwtrekken' te beoefenen: 'De dansvloer 
was geheel ontruimd zoodat rapporteurs den indruk kregen, dat hier wel degelijk 
gedanst zou worden.' In een bovenzaaltje aan de Leidsestraat tenslotte waren 21 
personen aan het dansen op grammofoonmuziek. De verantwoordelijke dans
schoolhouder Merkelbach verklaarde dat hij zijn leerlingen 's avonds liet dansen 
tegen betaling van ƒ2,50. Overdag had hij een 'bodewijk', die hem ƒ25,- per week 
opleverde: 'Te meer waar er sinds korten tijd een baby bij is gekomen, zijn deze 
inkomsten ten eenenmale onvoldoende voor het onderhoud van mijn gezin. Hier 
komt nog bij, dat op al mijn zaken beslag is gelegd omdat ik een betaling moest 
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doen, waartoe ik niet in staat was.' Merkelbach was wegens een ernstige maagkwaal 
afgekeurd voor tewerkstelling in Duitsland, maar kreeg toch een proces-verbaal 
aangezegd.268 

Eind november 1943 publiceerde het Nederlandsch Algemeen Politieblad een 
oproep van de secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, H.M. Hirschfeld. De Duitse autoriteiten hadden hem verzocht 
erop te wijzen dat het geven van toestemming tot heropening van dansinstituten 
ontoelaatbaar was. Ook aan personen die vrijgesteld waren van de arbeidsinzet, 
mochten geen vergunningen worden uitgereikt: 'Mochten U gevallen bekend zijn, 
dat door onbevoegde autoriteiten toestemming is gegeven tot het geven van 
danslessen, dan dient hieraan onmiddellijk een einde gemaakt te worden.'269 

Desondanks signaleerde ook het DVK in zijn verslag over het eerste kwartaal van 
1944 nog steeds een 'toenemend aantal ondernemers' in de dans- en amusements
branche. Met het gilde voor theater en dans was een regeling getroffen om dit 
aantal 'meerendeels nieuwelingen in het vak' te beperken.270 

Pas nadat ss-Obergruppenführer Rauter op 4 september 1944 het sluitingsuur 
van alle openbare gelegenheden had vervroegd naar half negen 's avonds, kwam 
het uitgaansleven geheel tot stilstand en viel er in de amusementssector niets meer 
te verdienen. Na half tien mocht niemand zich meer in de open lucht bevinden.271 

De volgende dag, toen de geruchten over een bevrijding van de zuidelijke provincies 
door geallieerde troepen aanhielden, kondigde Seyss-Inquart de uitzonderingstoe
stand af en moest iedereen om acht uur binnen zijn. 'Samenscholingen, waarbij 
meer dan 5 personen bij elkaar staan, worden door de weermacht, ss en Politie 
beschoten', meldde Het Nieuws van den Dag}!2-

Ook van de NKK viel vanaf dat moment niets meer te verwachten. Volgens 
Frans Vink had 'de zoogenoemde dolle dinsdag', onverwacht stagnatie gebracht 
in 'de veel belovende gang van zake'. De personeelsbezetting was teruggebracht 
tot enkele in Den Haag wonende functionarissen en administratieve krachten, 
terwijl de elders wonende vakgroepbestuurders en personeelsleden, die door het 
ontregelde spoorwegverkeer toch al vaak verstek lieten gaan, op non-actief waren 
gesteld: 

In verband met den door den oorlog plotseling geschapen deels gevaarlijke 
deels onzekeren toestand werd het kultureele leven dermate getroffen, dat ook 
de Nederlandsche Kultuurkamer in al hare gilden moest besluiten tot beper
king van werkzaamheden met alle daaraan verbonden gevolgen.273 
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Swing en jazz onder druk 

Met het herstel van de economie tijdens de laatste twee jaren voor de oorlog was 
ook de amusementsindustrie weer op gang gekomen. Dansgelegenheden, concert
zalen en bioscopen werden druk bezocht en de platenindustrie draaide op volle 
toeren, hetgeen ook in de eerste jaren van de bezetting het geval was, uitgezonderd 
een korte onderbreking in de meidagen van 1940. 

De Duitsers hadden aanvankelijk niet zo veel moeite met het florerende uit
gaansleven. Al voor de bezetting hadden zij instructies gekregen zich niet op 
voorhand ongeliefd te maken bij de Nederlandse bevolking. Ontevredenheid en 
onrust moesten voorkomen worden, teneinde het idee van een Groot-Germaans 
Rijk langzaam ingang te doen vinden.1 Een streng optreden tegen onschuldige 
amusementsmuziek daarentegen, zou nog wel eens onnodige confrontaties in de 
hand kunnen werken. Derhalve kon het jaarlijks door De Jazzwereld georgani
seerde jazzfeest in het Scheveningse Kurhaus ook op 3 augustus 1940 nog gewoon 
doorgaan en hetzelfde gold voor de concerten van de 'Ramblers', die in het kader 
van een VARA-propagandatournee in september en oktober 1940 optraden voor 
uitverkochte zalen in zestien verschillende steden.2 Vanwege de tijdrovende orga
nisatorische en personele problemen bij de oprichting van het DVK en de NKK 
waren ook de bevoegde Nederlandse overheidsinstanties aanvankelijk nog niet in 
staat beperkingen op te leggen ten aanzien van jazzmuziek. Pas in de loop van 
1942 ging men op het DVK over tot het keuren van muziekprogramma's en het 
duurde nog tot april 1942 vooraleer de NKK een eerste verordening afkondigde, 
waarin het gebruik van buitenlandse schuilnamen verboden werd.3 

Verduistering, spertijd, dansverbod 

Met het bezoeken van jazzconcerten en dansgelegenheden borduurden veel jon
geren voort op de swingrage uit de vooroorlogse periode. De mogelijkheden 
daartoe bestonden aanvankelijk nog. Er was sprake van een zekere continuïteit, 
maar tegelijkertijd werden er ook in de beginperiode van de bezetting al verschil-
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lende verordeningen afgekondigd die het uitgaansleven en de concertpraktijk in 
het amusementsbedrij f ingrijpend veranderden. 

De verduisteringsmaatregelen, die in het kader van de luchtbescherming tijdens 
de vijfdaagse oorlog waren uitgevaardigd door de Nederlandse autoriteiten, werden 
na de capitulatie opgeheven, maar al na twee maanden door de Duitsers weer 
ingevoerd. Op 4 juli 1940 verordonneerde Seyss-Inquart dat ter verdediging van 
het land tegen luchtaanvallen alle gebouwen en woningen 'voor den duur van den 
oorlog' tussen zonsondergang en zonsopgang verduisterd dienden te worden. Om 
de voorkomen dat vijandelijke vliegtuigen zich 's nachts konden oriënteren, moest 
de verlichting van voertuigen en etalages eveneens worden uitgeschakeld en ook 
straatlantaarns en lichtreclames werden buiten werking gesteld. De Nederlandse 
politie was belast met de controle op deze verduisteringsplicht. Overtreders 
riskeerden 150 gulden boete of vier weken hechtenis.4 

Op 7 september 1940, de dag waarop de Duitse luchtmacht begon aan een twee 
maanden durende, ononderbroken reeks nachtelijke bombardementen op Engelse 
steden, werd bovendien met het oog op de kustverdediging in het Westen van 
het land een uitgaansverbod afgekondigd voor de tijd tussen tien uur 's avonds 
en vier uur in de ochtend.5 Eind september verscheen in de pers de mededeling 
dat het uitgaansverbod 'om strategische redenen' was uitgebreid tot de gehele 
provincie Zuid-Holland, en tot het deel van de provincie Noord-Brabant ten 
westen van de spoorbaan Den Bosch-Eindhoven.6 Een maand later, toen 'the 
battle of Britain' een hoogtepunt bereikte, werd er een nachtelijk uitgaansverbod 
voor het hele land ingesteld. Vanaf 31 oktober 1940 was het verboden om zich 
tussen twaalf en vier uur 's nachts, de zogenaamde spertijd, buitenshuis te begeven. 
Cafés, restaurants en openbare vermakelijkheden moesten om elf uur 's avonds 
sluiten. De controle was in handen van de Nederlandse politie en overtredingen 
konden worden bestraft met ten hoogste duizend gulden boete of zes maanden 
hechtenis.7 Het nachtelijk uitgaansverbod bleef, weliswaar met steeds wisselende 
spertijden, gedurende de gehele oorlog van kracht en hetzelfde gold voor de 
verduisteringsplicht. Omdat de Duitsers op 15 mei 1940 om 12 uur 's nachts de 
Duitse tijd invoerden, wat inhield dat men de klokken een uur en veertig minuten 
vooruit moest zetten, werd het in de zomermaanden pas laat donker. In de winter 
gold dat echter niet. Door de duisternis en het uitgaansverbod was men gedwongen 
vroeg naar huis te gaan en 's avonds binnen te blijven. De aanvangstijden van con
certen worden om die reden vaak vervroegd en veel uitvoeringen vonden 's middags 
plaats.8 

Tegelijk met het instellen van de avondklok in september, werd er in het Westen 
van het land ook een dansverbod afgekondigd, wat vooral onder Duitse militairen 
tot ontevredenheid leidde. Eind september richtte het Rijkscommissariaat zich 
derhalve tot Goebbels met het verzoek om 'das Tanzverbot in den Operationsge
bieten aufzuheben', hetgeen geschiedde.9 Weliswaar sloten de meeste cafés en 
uitgaansgelegenheden in het westen van het land al om half 10, vanwege de op 
dat moment geldende spertijd, maar sommige dancings in Den Haag, zoals Savoy, 
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Regina en 't Zuid, beschikten over een nachtvergunning en bleven op zaterdag
avonden gedurende de spertijd tussen 22 uur en 4 uur gewoon open. Op aandrang 
van GKzbv Fritz Schmidt, die deze zogenaamde 'Lange Nächte' wilde verbieden, 
stelde de SD begin oktober een onderzoek in. 

Eine Kontrolle in der Nacht vom 5.-6.10.40 ergab, dass diese Lokale sehr stark 
und fast ausschließlich, von Niederländern besucht waren. Es spielte Tanzka
pellen. Während das Tanzen wurde wiederholt (z.B. 'Savoy') in englischer 
Sprache gesungen.10 

Na de inwerkingtreding van het landelijk uitgaansverbod op 31 oktober 1940 
moesten uiteindelijk alle horecabedrijven om elf uur sluiten. Bovendien kondigden 
de secretarissen-generaal van de departementen van Justitie, Binnenlandse zaken 
en Sociale Zaken tegelijkertijd een voor het hele land geldend dansverbod af.11 

Danslessen en oefenavonden georganiseerd door dansscholen waren wel toege
staan, voorzover daaraan uitsluitend ingeschreven leerlingen deelnamen. Intro
duces en oud-leerlingen mochten 'in geen geval worden toegelaten'.12 Het dans
verbod werd afgekondigd in opdracht van het Rijkscommissariaat en in nauw 
overleg met het Pro-Mi in Berlijn. Vrijwel alle door Goebbels uitgevaardigde 
verordeningen ten aanzien van het dansen werden, zij het met kleine wijzigingen, 
door het Rijkscommissariaat gekopieerd en zij vormden derhalve ook in Nederland 
een weerspiegeling van het oorlogsverloop. 

Begin december, toen de intensiteit van de Duitse luchtaanvallen boven Enge
land sterk was afgenomen en een invasie op korte termijn onhaalbaar bleek, 
verscheen in de kranten het bericht dat het dansverbod werd opgeheven. 'Voorlopig 
bij wijze van proef. Voldoet de proef, dan ligt het in de bedoeling voortaan het 
dansen in het geheele land weer blijvend toe te staan.'13 Naar aanleiding van het 
Duitse Balkanoffensief maakte de Generalkommissar für das Sicherheitswesen, 
ss- und Polizeiführer Rauter, op 7 april 1941 evenwel bekend dat alle openbare 
dansvermaak 'tot nader order' weer verboden was.14 Op het moment dat Duitse 
soldaten voor hun land stierven was het ontoelaatbaar dat er achter het front 
gedanst werd. Alleen voor dansonderwijs werd een uitzondering gemaakt: 'Naar 
wij vernemen vallen de danscursussen, evenmin als in het verleden, onder dit 
verbod, dat in navolging van een gisteren in Duitsland genomen maatregel is 
uitgevaardigd.'15 Ook Goebbels' beslissing om het dansverbod twee maanden later 
weer in te trekken, als afleidingsmanoeuvre voor de ophanden zijnde inval in de 
Sovjet-Unie, kreeg in Nederland navolging. Vanaf 13 juni 1941 mocht er op 
woensdag, zaterdag en zondag tussen 4 uur 's middags en 11 uur 's avonds weer 
gedanst worden.16 Twee weken later, toen de Duitse troepen de Sovjet-Unie waren 
binnengetrokken, kondigde Rauter opnieuw aan dat 'dansen in het openbaar' 
verboden was. Zij die zich toch op de dansvloer waagden, riskeerden 1000 gulden 
boete of zes maanden hechtenis.17 

221 



HOOFDSTUK 6 

Het verbod bleef vanaf dat moment van kracht tot aan het eind van de oorlog, 
maar werd veelvuldig overtreden. Zo was er bij de 'Wanderers Hotclub' in De 
Galerij in Den Haag nog ieder weekend gelegenheid tot dansen en op zondag
middagen organiseerde een plaatselijke dansschool openbare matinees waar gedanst 
werd op swingplaten, die de leerlingen zelf hadden meegebracht.18 Omdat er in 
het hele land op grote schaal overtredingen plaatsvonden, bepaalde het Rijkscom-
missariaat op 25 juli 1941 dat 'in het belang van de openbare orde', de sluitingstijden 
van cafés, restaurants en hotels per politievoorschrift konden worden vastgesteld 
en dat het organiseeren van openbaar dansvermaak op gezag van de politie kon 
worden verboden.19 Door de intensievere controle op de naleving van het dans
verbod in cafés en amusementsbedrijven namen danslustigen steeds meer hun 
toevlucht tot verenigingszaaltjes en besloten gelegenheden. Op 2 oktober 1941 
maakte Rauter derhalve middels een perspublicatie bekend dat dergelijke bijeen
komsten eveneens onder het dansverbod vielen: 

Om allen twijfel weg te nemen, wijs ik er op, dat onder openbare dansgele
genheden, het geheele dansvermaak, ook van vereenigingen en besloten 
gezelschappen, verstaan moet worden. Uitsluitend zijn toegelaten het geven 
van danslessen, alsmede het houden van oefenavonden en bals, voor zoover 
beperkt tot personen, die werkelijk aan de danslessen deelnemen.20 

Ook het dansen in besloten kring bleek echter moeilijk te bestrijden. Er werden 
regelmatig huisfeesten georganiseerd, waar jongeren op kleine, maar gemakkelijk 
te verduisteren zoldertjes met elkaar dansten. Met een koffergrammofoon, enkele 
swingplaten en een paar oliepitjes voor de verlichting brachten ze de nacht door 
tot de spertijd voorbij was. Meestal waren er niet meer dan tien tot vijftien personen 
aanwezig op zulke feestjes, maar soms werd het dansverbod ook veel massaler 
genegeerd.21 In januari 1942 ontdekte de politie een Rijnaak in de haven van het 
Friese Lemmer, waar meer dan vijftig jongelui 'in het groote leege ruim' aan het 
dansen waren en in Rotterdam werden in februari 1942 tachtig minderjarigen 
gearresteerd in een pand aan de Eerste Gijsinghstraat: 

Zij stelden pogingen tot dansen in het werk in een souterrain op een betonnen 
vloertje welks oppervlakte hoogstens veertig vierkante meters bedroeg. Men 
begrijpt dat één overvalauto het niet afkon. Er moest eenige keeren heen en 
weer worden gereden om de tachtig mensen in bewaring te stellen.22 

Twee weken later kondigde Rauter opnieuw een verscherping van het dansverbod 
aan. Met ingang van 5 maart 1942 was alle dansvermaak verboden; ook 'alle 
dansvermakelijkheden van dansscholen met uitzondering van zuiver dansonderwijs 
door middel van cursussen voor personen in den leeftijd tot 20 jaar of door middel 
van privaatlessen'.23 Dit keer diende het verbod 'ten volle te worden gehandhaafd' 
en daarom verzocht de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie, Sybren Tulp, 
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zijn sectie- en afdelingschefs het nodige toezicht te houden op de dansleraren in 
hun resort.24 Ter vervanging van de dansavonden en om de sterk teruglopende 
klandizie nog enigszins op peil te houden, organiseerden sommige dansschool
houders 'schouwavonden' met een orkest en enkele variété-artiesten, maar derge
lijke initiatieven bleken niet toereikend om de danslust van de jeugd volledig te 
compenseren.25 In de loop van 1942 werd het onderzoek naar illegale dansactivi
teiten in clubverband geïntensiveerd en in dansscholen controleerde de politie 
regelmatig of er leerlingen ouder dan negentien jaar aanwezig waren.26 

Met de inhoud van de lessen, de aard van de muziek of de vakbekwaamheid 
van de dansleraren bemoeide men zich niet. Dat was een zaak van het zojuist in 
werking getreden theatergilde van de NKK. Omgekeerd greep ook het theatergilde 
niet in wanneer het dansverbod werd overtreden buiten de dansscholen om. Op 
18 februari 1943 meldde een ambtenaar van de radio-controledienst van het DVK 
dat 'een gezelschap onder den naam: "Onderling Plezier"', 's zondags in een zaaltje 
aan de Haagse Ruysdaelstraat cabaretavonden organiseerde 'met als afwisseling 
dansen'. Het Gilde voor Theater en Dans van de NKK werd geïnformeerd over 
de kwestie en stelde vervolgens de politie op de hoogte.27 

De strengere controles op illegale dansactiviteiten leidden ertoe dat het dans
verbod soms op de vreemdste plaatsen en tijdstippen overtreden werd. Zo maakte 
het personeel van de PTT in Den Haag gebruik van 'een gramofoon met versterker' 
om op maandagen tijdens de middagpauze in het bedrijfsgebouw aan de Bazarstraat 
te dansen.2 Over het algemeen was er voor de jeugd evenwel nauwelijks gelegen
heid meer tot dansen. Ook de mogelijkheden voor jongeren om concerten te 
bezoeken en uit te gaan werden steeds verder beperkt. Op 6 november 1942 
kondigden de secretarissen-generaal van de departementen van Justitie en van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming in opdracht van het Rijkscom-
missariaat het 'besluit betreffende de bescherming van de jeugd' af. De verordening 
vertoonde grote gelijkenis met de op 9 maart 1940 in Duitsland uitgevaardigde 
'Polizeiverordnung zum Schutze der Jugend'. Personen jonger dan achttien jaar 
mochten na negen uur 's avonds niet meer in cafés en restaurants komen en ook 
het bijwonen van 'variété- en cabaretvoorstellingen' na zeven uur 's avonds was 
verboden. Bovendien kon de politie, in het belang van de openbare orde, jongeren 
beneden de twintig jaar verbieden om 's avonds na zonsondergang op straat te 
komen. Overtredingen werden bestraft met maximaal drie maanden tuchtschool 
of vijfhonderd gulden boete.29 

Goedewaagen vestigde er evenwel de aandacht op, dat door het verbod om zich 
na zonsondergang op straat te begeven, ook het bezoek aan dansscholen onmogelijk 
was geworden. De dansleraren zouden hierdoor ernstig in hun bestaan getroffen 
worden en derhalve kregen gemeentebesturen in februari 1943 het advies om 
jongeren tot twintig jaar een ontheffing te verlenen, opdat zij aan 'toegelaten 
danscursussen' konden deelnemen.3° Een maand later moesten echter alle dans
scholen hun activiteiten staken als gevolg van de door Fischböck verordonneerde 
sluiting van niet oorlogsnoodzakelijke bedrijven. De laatste mogelijkheid om legaal 
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te dansen kwam daarmee te vervallen, alhoewel de politie in sommige gevallen — 
bijvoorbeeld wanneer de betrokken exploitant niet in aanmerking kwam voor de 
arbeidsinzet — toch toestemming gaf tot voortzetting van de danslessen.31 Volgens 
de waarnemend politiepresident van het gewest Amsterdam, J. Feitsma, werden 
ook de voorschriften ten aanzien van het bezoek aan cafés en cabarets veelvuldig 
overtreden, 'zonder dat de Politie daartegen op eenigerlei wijze optrad'. Ondanks 
zijn aanschrijving van 29 september 1943, waarin hij alle politie-ambtenaren 
opdroeg om het besluit betreffende de bescherming van de jeugd 'in vollen omvang 
toe te passen', vermeldden de maandrapporten over de periode tot 14 oktober 1943 
nog geen processen-verbaal ter zake.52 

Het risico om in het kader van de arbeidsinzet gearresteerd en naar Duitsland 
getransporteerd te worden, moest daarentegen wel serieus genomen worden. Het 
was voor jongens ouder dan achttien jaar de belangrijkste reden om niet meer uit 
te gaan. Vooral na de moord op NSB-voorman, generaal Seyffardt en de daarop
volgende razzia's van de SD en de Ordnungspolizei op 6 en 9 februari 1943, waarbij 
in totaal zo'n 1800 mannelijke studenten en willekeurige personen tussen 18 en 
25 jaar werden opgepakt, voelden veel jongeren zich opgejaagd.55 De angst voor 
gedwongen tewerkstelling nam toe toen het Rijkscommissariaat op 11 maart een 
verordening uitvaardigde waarin bepaald werd dat studenten die hun examens 
met goed gevolg hadden afgelegd, zich beschikbaar moesten stellen voor de 
arbeidsinzet, en dat er op de universiteiten een numerus clausus werd ingevoerd, 
'ter waarborging van den totalen inzet voor den Europeeschen strijd tegen het 
bolsjewisme'.54 

Vier dagen later, op 15 maart 1943, volgde de verordening van Fischböck volgens 
welke alle bedrijven die niet 'oorlogs- of levensnoodzakelijk' waren, gesloten 
moesten worden. Daaronder vielen overigens niet alleen 'luxe-restaurants, bars, 
nachtlokalen en dansscholen', maar ook 'de straat- en markthandel van muziek
instrumenten, grammofoons en radio-artikelen'. De betrokken ondernemers kre
gen eveneens een oproep voor tewerkstelling in Duitsland.55 Tenslotte verscheen 
op 29 april 1943 in de pers het bericht dat de militairen uit het voormalige 
Nedelandse leger teruggevoerd zouden worden naar Duitsland en nadat de daarop 
volgende stakingen waren neergeslagen, kondigde GKzbv Schmidt op 6 mei 1943 
aan dat alle mannen tussen 18 en 35 jaar zich dienden aan te melden voor de 
'Arbeitseinsatz'.56 Veel jongeren negeerden de oproep van het gewestelijk arbeids
bureau om zich medisch te laten keuren voor uitzending naar Duitsland. Zij 
bleven zoveel mogelijk binnenshuis of doken onder bij familie.57 

Door de sluiting van verschillende horecabedrijven en de teruglopende klandizie 
werd het uitgaansleven in de tweede helft van 1943 steeds verder aan banden 
gelegd. De verminderde werkgelegenheid en de tewerkstelling van musici in het 
kader van de arbeidsdienst, vormden bovendien een bedreiging voor het voort
bestaan van menig jazz- en amusementsorkest. Het ZFC-dansorkest in Zaandam 
bijvoorbeeld speelde in amper twee jaar tijd met meer dan twintig invallers. 
Desondanks lukte het om ook gedurende de laatste maanden van de oorlog nog 
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op te treden in het plaatselijk café de Harmonie, waar ook nog gedanst werd, zij 
het met een permanente uitkijkpost bij de deur.?8 Het Haarlemse amateursextet 
van trompettist Han Baas moest daarentegen alle activiteiten staken omdat drie 
leden van het orkest waren ondergedoken. Vanaf februari 1944 tot aan het eind 
van de oorlog hielden ze elkaar schriftelijk op de hoogte van de oorlogsontwik
kelingen en maakte ze plannen voor de toekomst. 

Wat zou ik er wel voor willen geven, als we weer kunnen repeteren. Sode me 
knor. Maar enfin: Moed houden. Het is toch wel erg, als je elkaar moet 
schrijven, terwijl je op de fiets een kwartier van elkaar woont. Han heeft wat 
repeteren betreft mooi de tijd. Als we allemaal zo hard repeteren kunnen we 
direct na de oorlog voor de Russische radio Jazz gaan spelen. Toekomstdro
men!! Beste John, studeer ze lekker en houd je gedekt.39 

Publiek 

Heel wat muzikale manifestaties en feestavonden werden verstoord door patrouilles 
van de WA. Daarbij had men het vooral gemunt op het publiek. In de rapporten 
van de patrouillecommandanten, die vanaf 1941 in groten getale verschenen en 
waarvan vooral de uit Den Haag afkomstige exemplaren bewaard zijn gebleven, 
werd regelmatig melding gemaakt van 'ongeoorloofd fluiten', een 'typisch Engels 
applaus' en een 'Engels gezind publiek'. Keer op keer werd er geklaagd over de 
verwaarloosde jeugd, die bij nacht en ontij rondhing in bioscopen en dansgele
genheden, alwaar zij zich onzedelijk en 'pro-Engels' zou gedragen. Vooral tijdens 
jazzconcerten liep de zaak vaak uit de hand en moest er kordaat worden ingegrepen. 
Zo bezocht hopman H.J. Weimar op zaterdag 8 november 1941 het Haagse Gebouw 
voor Kunsten en Wetenschappen, alwaar 'door de een Alg. Ned. Organisatie voor 
Amusement (A.N.O.V.A.) een jasavond zou worden gegeven onder den schuilnaam 
"Sterrenparade"'. Volgens Weimars rapport was de zaal tot de nok bezet: 

De jazmuziek was voor 100% Engels en eenige malen werden vanaf het toneel 
eenige benamingen in het Engels aangekondigd, waarop door het publiek zeer 
uitbundig werd gereageerd door handgeklap en het fluiten van Engelsche 
wijsjes. 

Nadat enkele Duitse militairen 'uit ergernis' de zaal hadden verlaten, begaf Weimar 
zich naar het toneel om de bandleider de wacht aan te zeggen, maar deze verklaarde 
alleen Amerikaanse en geen Engelse muziek te hebben gespeeld, hetgeen op dat 
moment nog niet verboden was. 

In het program werd geen verandering gebracht en het fluiten van Engelsche 
melodiën bleef aanhouden. Eén bezoeker, die zich niet matigde, heb ik van 
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zijn plaats laten verwijderen en ernstig onderhanden genomen. Waar ik echter 
geen enkele bevoegdheid had om door krachtdadig optreden aan deze pro-
engelsche stemming een einde te maken en mijn weermannen met roode 
koppen van woede rondliepen, achtte ik het na een uur raadzaam het gebouw 
te verlaten.40 

Weimars collega, kompaan J.H. Rienderhoff, had drie maanden later meer succes: 

Op Zaterdagavond 21 Sprokkelmaand bevond ondergetekende zich met een 
patrouille sterk 17 weermannen in de groote zaal van den dierentuin, alwaar 
verschillende orkesten jaszmuziek ten gehoore brachten. 

Rienderhoff had aan het begin van de avond vier eisen gesteld aan de organisatoren 
van het concert: 

ie. vrije toegang voor de patrouille, 2e. het niet noemen van Eng. namen der 
muzieknummers, 3e. het niet zingen of spreken van Engelsche woorden, 4e. 
het verbod tot fluiten enz. door het publiek als blijk van bijval. 

Het eerste lied 'vertoonde veel engelsche tongval', maar na een bemerking bleef 
het de hele avond 'normaal Duitsch'. Omdat direct na ieder nummer het zaallicht 
opengedraaid werd, verdwenen de aanvankelijke fluitsignalen: 

De zaal was bezet door 800 à 1000 sorrij-menschen, die door de 17 aanwezige 
weermannen, wier uiterst correcte en disciplinaire houding aan enkele Duit-
sche bezoekers opviel, volkomen in bedwang werden gehouden.41 

Overigens bevonden zich onder die Duitse bezoekers vaak jonge Wehrmachtsol-
daten, die evenals hun leeftijdsgenoten uit Nederland gek waren op swing. 
Saxofonist Gerard van Gelder speelde met een klein orkestje in de bovenzaal van 
een café in Alkmaar populaire Nederlands liedjes en schlagers als Heimat deiner 
Sterne: 

Opeens kwam er een groepje jongelui in uniform binnen. Een van die jongelui 
kwam naar me toe; omdat ik een afwijkend jasje aan had dacht hij dat ik de 
orkestleider was. Hij ging in de houding staan en vroeg: 'Herr Kapellmeister, 
spielen Sie Schwarzer Panter, bitte.'42 

Het optreden van de WA-patrouilles tijdens jazzconcerten verliep meestal volgens 
een vast patroon. Eerst instrueerde men de orkestleider of de organisator van de 
avond, vervolgens richtte deze zich tot het publiek met de nodige waarschuwingen 
en wanneer er dan alsnog ongewenste bijval kwam, werden de betrokken personen 
bestraft en verwijderd. Zo kreeg Theo Uden Masman op 4 juli 1942 opdracht van 
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de WA-vaandrig W J . Smits om het Haagse publiek vermanend toe te spreken 
'zoodra men zou beginnen met een Engels applaus'. Onmiddellijk nadat de 
herkenningsmelodie was ingezet barstte het applaus los: 

Hierop volgde de afgesproken waarschuwing van den Heer M. en herhaling 
bleef verder uit. Een enkeling waagde het tegen het einde van de avond zijn 
geestdrift op verboden wijze te uiten, doch het uitzetten van enkele manschap
pen in de zaal had dadelijk het gewenschte resultaat.43 

De presentator van het jazzconcert dat op 22 augustus 1942 in de Haagse Dieren
tuin plaatsvond, ontving de voor het publiek bestemde instructies van de WA op 
schrift. Bij aanvang van het concert diende hij ze voor te lezen: 

Demonstraties en in de allereerste plaats het fluiten, worden niet geduld. Indien 
in een gedeelte van de zaal toch gedemonstreerd wordt, zal het goedwillende 
publiek gelegenheid gegeven worden den dader aan te wijzen. Gebeurt dit 
niet, dan zullen de goeden met de kwaden moeten lijden en wordt het 
betreffende gedeelte ontruimd. 

Omdat een demonstratief applaus meestal in het donker plaatsvond, was er een 
regeling getroffen met de persoon, die de lichten bediende. Zodra er gefloten 
werd, ging het licht aan met als resultaat dat twee 'ordeverstoorders' konden 
worden opgepakt: 'Beide werden eerst als kleine kinderen over de knie gelegd en 
vervolgens verwijderd.'44 Dit hardhandig optreden was niet uitzonderlijk. Twee 
weken na het concert in de Dierentuin grepen leden van de WA een jongeman in 
de kraag die tijdens een door het 'Residentie Dansorkest' georganiseerd jazzfeest 
in Diligentia, 'een beetje demonstratief zat mee te deinen'. Nadat hij zich beledigend 
over de WA had uitgelaten werd hem 'met eenige rake klappen geleerd, wat iemand 
te wachten staat, die denkt dat hij maar alles kan zeggen'.45 

Een enkele keer probeerden concertorganisatoren het optreden van WA-patrouil-
les te verhinderen. Zo besloot concertmanager J. Hedink, voorafgaand aan de 
jazzavond van 12 september 1942 in Diligentia, bij de Haagse politie te informeren 
of de vijf aanwezige WA-mannen eigenlijk wel het recht hadden om het publiek 
te controleren. Politiecommissaris Simons gaf daarop patrouille-leider Veefkind 
telefonisch te verstaan dat controleren het werk van de politie was: 'Inderdaad is 
dit ook zoo', antwoordde Veefkind, 'maar wat merken wij van de Politie bij zulke 
avonden'. Afgesproken werd dat de WA-mannen na een paar nummers ongemerkt 
zouden vertrekken, mits het publiek zich rustig hield. Opmerkelijk was het, volgens 
Veefkind, dat er voor deze avond ten bate van de gewonde Nederlandse soldaten 
zo weinig belangstelling was: 

Het schijnt, dat de vaderlandsliefde niet diep zit bij het muziekminnende 
publiek, dat in hoofdzaak bestaat uit jongelui tussen 17 en 25 jaar. Ook 
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opmerkelijk was, dat alle nummers, die wij hebben gehoord, uitsluitend 
Engelsche jazzmuziek was, en dat er geen enkel ander stukje doorheen werd 
gespeeld.46 

Enkele WA-rapporten bevatten passages die de indruk wekken dat er ook in 
Nederland groepen actief waren, vergelijkbaar met de Hamburgse 'Swing-Jugend'. 
Het verslag van een in juni 1943 in de omgeving van Wassenaar gehouden actie 
tegen de 'Verwildering van de jeugd' bijvoorbeeld, beschrijft hoe ruim honderd 
WA-mannen in burger, geassisteerd door een dertigtal jeugdstormers, 'wilde kam
peerboerderijen' probeerden op te sporen. Na twee dagen deels te voet, deels per 
fiets de wijde omgeving te hebben afgezocht, concludeerde onderbanleider W.J.G. 
Spieksma: 'ook bij het naar huis gaan geen enkel feit geconstateerd; er werden 
geen Engelsche liedjes gezongen en er werden geen parapluis mede gevoerd'.47 

In een verzameling uittreksels van rapporten van de WA-Patrouille Heerban 4, 
opgesteld in maart 1943 door opperkompaan Rienderhoff, werd het gedrag van 
de Haagse jeugd tijdens jazzconcerten als volgt beschreven: 

Na de bezetting waren jaszavonden de uitlaatklep, waarop de jongelui hun 
anti-Duitsche gezindheid botvierde. Er werd gejoelt en getierd, terwijl men in 
de Engelsche taal tot elkander sprak, zooveel mogelijk rood-wit-blauw droeg 
en zelfs de Dames in Rood-wit-blauwe jurk verschenen. Eenige malen hard
handig optreden, waarna een bespreking heeft plaatsgehad met verschillende 
leiders van deze gezelschappen heeft aan het bovenstaande volkomen een einde 
gemaakt.48 

Dat dit laatste onjuist was, bleek toen Rienderhoff, vergezeld van drie collega's 
en vier ambtenaren van de zedenpolitie, enkele maanden later een inval deed bij 
Lybel, een geïmproviseerde dansgelegenheid gelegen tussen een aantal ontruimde 
huizen achter het circusgebouw in Scheveningen, waar een 'geheim Jazzfeest' plaats 
vond: 'Hier werd door 400 à 500 jongelui van jaszmuziek genoten, die doorspekt 
werd met verboden Engelsche melodiën. De ambtenaren der zedenpolitie behaal
den ruime oogst aan namen van meisjes beneden de vereischten leeftijd.' Er moest 
één gulden entree betaald worden, hetgeen aanvankelijk ontkend werd, maar bij 
het doorzoeken van de zaal vond men de toegangsbewijzen. 'Resultaat: Een haard 
van zedenbederf en een verzamelplaats van anti's zal zeer waarschijnlijk ophouden 
te bestaan.'49 

Dat ook de Duitsers zich ergerden aan het gedrag van de jeugd bleek uit een 
rapport van de SD, Außenstelle Maastricht, van 31 juli 1943. Daarin werd gemeld 
dat er onder de vakantie vierende jeugd in Limburg 'eine erhebliche Deutschfeind
lichkeit' heerste: 
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Aus Anlass der Regierungsänderung in Italien wurde vielfach von j ugendlichen 
Gruppen in den Abendstunden auf den Strassen Valkenburgs getanzt, musi
ziert und sogar englische lieder gesungen. Insgesamt mussten mehrere auswär
tige Gruppen sogenannter 14-20- järiger ehemaliger Pfadfinder verwarnt und 
zum sofortigen Verlassen des Ortes Valkenburg aufgefordert worden. 

Enkele personen, die de spertijd hadden overschreden, werden aangehouden en 
de volgende dag overgeleverd aan de Nederlandse politie. De SD-patrouille arres
teerde bovendien een boer die zijn schuur ter beschikking had gesteld aan 'groepen 
padvinders' en stuitte in hotel Juliana op een dertiental dansende jongeren, 
afkomstig uit Valkenburg, Heerlen, Roermond, Den Haag en Hilversum. Omdat 
overtreding van het dansverbod reeds meerdere malen was voorgekomen, werden 
ook zij gearresteerd: 'Es wird vorgeschlagen, diese aus erzieherischen Gründen für 
21 Tage vorläufig festzunehmen.'50 

Ook de Nationale Jeugdstorm, de jeugdafdeling van de NSB, keerde zich fel 
tegen leeftijdsgenoten die dweepten met moderne dans en jazzmuziek: 

Jonge menschen, zonder geloof en zonder idealen. Ongevormde jeugd. Je kent 
ze wel. Ze gaan graag en zoovéél mogelijk naar 'dancings' en schokschouderen 
en trekkebeenen op de gesyncopeerde oprispingen van een 'band'. Veracht ze 
niet! Beklaag ze!51 

In pamfletten, op aanplakbiljetten en in het maandblad De Stormmeeuw sprak 
men voortdurend over jazzmuziek als 'niet-volksche kunst'.52 Eind november 1943 
werden affiches geplakt waarop tekeningen van dansende en rondhangende jon
geren naast foto's van sportende en hardwerkende jeugdstormers waren afgebeeld. 
'Ouders wat kiest U', luidde het opschrift.53 In juni 1944, toen de geallieerde 
invasie al in volle gang was, verscheen in De Stormmeeuw nog een drie pagina's 
lang geïllustreerd artikel over 'de "Zazous", de Belgische Swingjeugd': 

Terwijl de onvergankelijkste cultuurscheppingen ten offer vallen aan den lust 
tot vernietigen van een kleine kliek misdadigers en jodenknechten, heeft de 
Belgische juegd zich slaafsch overgegeven aan het eenig 'cultuur'-goed, dat ons 
uit Amerika is overgewaaid: swing. Deze jeugd, slaafsch opgevoed in Ameri-
kaansche wancultuur, toont wat ons te wachten staat.54 

Musici 

Voor de Nederlandse jazzmusici was er gedurende de eerste oorlogsjaren veel werk 
in de amusementsindustrie. Al in september 1939, toen Engeland de oorlog aan 
Duitsland verklaarde, verdween de concurrentie van Engelse musici, die allen 
gemobiliseerd werden. Vanwege de door de Kriegsmarine gevoerde 'Schlacht im 
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Atlantik', gericht tegen de bevoorrading van Engeland vanuit Amerika, kwam 
bovendien ook de invoer van grammofoonplaten en bladmuziek uit de Verenigde 
Staten en Engeland volledig stil te liggen, waardoor de vraag naar de producten 
van Nederlandse arrangeurs en componisten steeg.55 De enige buitenlandse con
currentie bestond uit een tiental Amerikaanse muzikanten, die nog konden 
doorspelen tot de Verenigde Staten in december 1941 aan de oorlog gingen 
deelnemen. Pianist Freddy Johnson was een van hen. In het Scheveningse Trianon, 
bij de 'Bredase Hot Club' in Hotel Brabant (Ginneken) en in het Amsterdamse 
Negro Palace, dat inmiddels weer was omgedoopt tot Palace, overal kon hij 
ongehinderd werken, totdat hij in december 1941 werd gearresteerd en overgebracht 
naar een interneringskamp in Beieren. 'I'm forever blowing Goebbels, blowing 
Goebbles in the air', zong hij in 1940 tijdens een van zijn optredens in Palace.^ 
Toen de Feldgendermerie in september 1941 het jazzcafé La Cubana aan de 
Amstelstraat in Amsterdam binnenviel, was het hen alleen te doen om de mogelijke 
aanwezigheid van joden of personen zonder een geldig Ausweis, niet om de door 
Johnson ten gehore gebrachte jazzmuziek. Johnson trad op in La Cubana samen 
met de Surinaamse drummer Lou Holtuin en de eveneens uit Suriname afkomstige 
tenorsaxofonist Max Woiski, de eigenaar van het café. Nadat de persoonsbewijzen 
van alle aanwezigen waren gecontroleerd, liep de betrokken Duitse militair lang
zaam en plechtstatig door het middenpad weer naar buiten. Op de maat van zijn 
voetstappen begon Johnson te spelen: L'llbe gladwhen you 're dead, you rascal you!, 
instrumentaal, begeleid door de brushes van Holtuin.57 

Ook de Amerikaanse band van Willy Lewis gaf in 1941 nog diverse concerten 
in Nederland. In februari trad het gezelschap driemaal op voor de leden van de 
'Wanderers Hot Club' in De Galerij aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag, 
en in Groningen speelde het orkest, aangevuld met enkele Nederlandse musici, 
tot tweemaal toe in dancing De Harmonie. Het tweede optreden aldaar werd 
evenwel verstoord door een troep WA-ers en een voorstelling in het Haarlemse 
Concertgebouw, georganiseerd door de amusementsvereniging 'The American 
Club', moest op last van Robert Tretow, Pressereferent van de Beauftragte des 
Reichskommissars in Noord-Holland, op het laaste moment afgelast worden.58 

In mei 1941 hield Lewis het in Nederland voor gezien en wist hij met enkele 
collega's per trein Zwitserland te bereiken, van waaruit hij naar Portugal vluchtte. 
Eind 1941 voer hij per schip weer terug naar de Verenigde Staten. Lewis' gitarist 
John Mitchell, die in Nederland was gebleven, werd in december gearresteerd en 
in januari 1942, samen met Freddy Johnson en twee andere Amerikanen, naar een 
Duits gevangenkamp getransporteerd. In ruil voor de vrijlating van Duitse krijgs
gevangenen mochten veertig geïnterneerden, onder wie Mitchell, al na enkele 
weken het kamp weer verlaten. Ook Johnson werd uitgeruild en keerde terug naar 
Amerika, maar dat gebeurde pas in maart 1944.59 

Jazz-concerten werden tijdens de bezetting zeer druk bezocht. Op het tweede 
'Music-Hall-feest', van 27 april 1941, luisterden meer dan tweeduizend jongeren 
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in een afgeladen Amsterdams concertgebouw naar de 'Ramblers' en 'The Synco
pated Musquetiers', 'een 10 man groot orkest voor dezen middag samengesteld 
uit de beste jazzmusici hier te lande vertoevende' met onder anderen Freddy 
Johnson. 'Dat een Nederlandsche toonaangevende Kunstinstelling als het Con
certgebouw in onze hoofdstad zich tot een dergelijke van Engelsche verzotheid 
getuigende gebeurtenis leent', luidde het commentaar in Het Nationale Dagblad. 
De Courant - Het Nieuws van den Dag schreef over 'een volslagen succes', en: 
'Jazz-feest in Concertgebouw - Jeugd triomfeerde'.60 

Voor amateurorkesten was er eveneens grote belangstelling. De agenda van de 
Groningse big-band 'The Plus Fours' telde 52 concerten in 1940, exclusief de 
matinees en ook 'The Swing Papa's' uit Den Haag beleefden gouden tijden. Hun 
optreden tijdens een door de plaatselijke Hot Club georganiseerd 'soiree dansant' 
in het Bredase Irene Hotel op 22 maart 1941 liep uit tot half vijf 's ochtends. 1 

Zelfs het 'Kwintet van de Nederlandsche Jazz Liga' onder leiding van de joodse 
hot-violist Jaap Cune speelde in het eerste jaar van de bezetting nog geruime tijd 
door. Via het concert- en theaterbureau van de gebroeders Mikkenie kregen ze 
verschillende engagementen aangeboden onder andere in het exotische etablisse
ment Caliente aan de Lijnbaansgracht in Amsterdam, waar tegelijkertijd Eddy 
Christiani optrad met het orkest van Frans Wouters. Tijdens de eerste razzia die 
plaatsvond naar aanleiding van de februaristaking, werd Cune opgepakt en hield 
het kwintet op te bestaan.62 

Veel jazzconcerten werden in de beginperiode van de bezetting georganiseerd 
door 'The American Club' in Haarlem, die eind 1939 was opgericht door de toen 
negentienjarige Ronny Klein.63 Behalve de zondagavondsoirées in hotel de Leeu
werik, die volgens het officiële orgaan van de club, The American Journal, binnen 
korte tijd uitgroeiden tot 'het beste dat in Haarlem geboden werd', trokken vooral 
de door Klein gecontracteerde orkesten, waaronder de 'Collegians' van Lou van 
Rees en de band van 'Nederland's grootste jazzvocalist' Wally Sluijzer, veel publiek. 
Ook de uit Duitsland gevluchte joodse pianist Martin Roman speelde op uitno
diging van 'The American Club' enkele malen in de Leeuwerik en tijdens de 
wekenlijkse dansavonden aldaar fungeerde de Haarlemse negenmansformatie 'The 
Rhythm Sellers' onder leiding van tenorsaxofonist Henk van Donselaar als huisor
kest.64 Het succes van deze dans- en concertavonden was enorm. Binnen korte 
tijd groeide 'The American Club' uit tot de grootste amusementsvereniging in 
Haarlem. Volgens The American Journal van 23 oktober 1940 hadden zich in 
enkele weken tijd 181 nieuwe leden aangemeld en ook andere Haarlemse amuse
mentsverenigingen, waaronder 'The Rhythm Cocktailclub', 'Cheerio' en 'Every
body', sloten zich in de loop van 1940 aan.65 

Nadat 'The American Club' in het voorjaar van 1941 door de Commissaris voor 
niet-commercieele Vereenigingen en Stichtingen was verboden, zette Klein zijn 
activiteiten voort onder de naam ANOVA, de 'Algemeene Nederlandsche Organi
satie Voor Amusement'. Onder het motto'Durf te leven'startte hij in The American 
Journal van april 1941 een ledenwerfactie. Men kon deelnemen aan boottochtjes 
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en excursies of meedoen met 'The American Tennisclub' van ANOVA, maar het 
hoofddoel was 'om vooral uitstekende programma's te brengen en hiervoor de 
beste Nederlandsche artisten te engageren'.66 Teneinde op nationale schaal te 
kunnen opereren werden in diverse steden 'correspondenten' aangesteld. In Den 
Haag zetten Gerard de Haan en J.G. Klop voorstellingen op touw, Paul Acket 
was in 't Gooi actief en Frans van Klingeren organiseerde concerten in Amsterdam. 
Bekende orkesten werden geëngageerd, zoals die van Boyd Bachmann en Klaas 
van Beeck en onder de naam 'Sterrenparade' trok men met een uitgebreid 
amusementsprogramma langs bioscoop- en theaterzalen in alle uithoeken van het 
land. Behalve een goochelaar, een conferancier en een Hawaii-ensemble, behoorde 
ook swingbands als de 'Collegians', de 'Grasshoppers' en de 'Moochers' tot de 
vaste deelnemers aan deze tournees.67 De laatste 'Sterrenparade' vond plaats op 
8 november 1941 in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Den Haag. 
Tijdens de pauze werd Ronny Klein door ss-Untersturmführer Hahn tot de orde 
geroepen. Hij moest de recette van de voorstelling afstaan en mocht in het vervolg 
geen bijeenkomsten meer organiseren.68 

Toch was er ook in de daaropvolgende periode nog volop live-jazz te beluisteren. 
Omdat er sinds april 1941 niet meer gedanst mocht worden, organiseerden 
zaalhouders overal in het land showavonden die, nadat in 1942 het gebruik van 
Engelse termen in de pers aan banden was gelegd, veelal gepresenteerd werden als 
'schouwavonden'. Om de toeschouwers ondanks het dansverbod toch zoveel 
mogelijk te vermaken, probeerden de musici vooral het visuele en theatrale aspect 
te accentueren. Met name de uit Denemarken afkomstige Boyd Bachmann wist 
zijn orkest met rare hoeden, aangeplakte snorren en clowneske variéténummers 
bij een groot publiek populair te maken. Maar ook de 'Ramblers' verwerkten 
humoristische sketches in hun programma's evenals Klaas van Beeck, die een 
speciale act ontwikkelde waarin hij op maar liefst vijf verschillende instrumenten 
een medley van populaire liedjes en jazz-classics ten gehore bracht.69 

'Het bleek een vondst! Het jonge volkje kwam dromsgewijs opzetten. Ze 
kenden de orkesten van de radio en als dan de herkenningsmelodie klonk en 
langzaam het gordijn opengleed, dan zat daar dat beroemde orkest en dan ging 
er een gejuich op uit de zaal en dan vergaten ze de broodbonnen, de houten 
fietsbanden, de kleizeep, de onverwarmde jongenskamers, de verboden pad
vinderij, de verboden AJC, de zesmaal gelapte schoenen, de Duitsers en de hele 
rottroep — daar zagen ze hun radiohelden in witte bandjasjes, met schuiftrom-
bones en schettertrompetten en fdmsnorren en een razende drummer en 
muziekstandaards met glitterletters en microfoons en een geweldige raven
zwarte meid in een showjurk met decolleté die in een zachtrode spotlight Diep 
in mijn hart zong. Show!7° 

De muziek die op de diverse 'schouwavonden' ten gehore gebracht werd, verschilde 
nogal, maar vrijwel alle orkesten lieten zich in mindere of meerdere mate inspireren 
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door het moderne Amerikaanse swingrepertoire. Dat was zeker het geval bij 'The 
Grasshoppers' onder leiding van pianist Cor van Peperzeel, alias Cor Perez. Dit 
Amsterdamse dansorkest was in april 1942 de grote publiekstrekker tijdens een 
'paaschschouw' in het hoofdstedelijke concertgebouw en stond vooral bij jazzlief
hebbers in hoog aanzien.?1 Dat gold evenzeer voor het orkest van tenorist Piet 
van Dijk, 'de koning der Saxophonisten', waarin onder anderen de Rotterdamse 
gebroeders Jaap (ts) en Arie Valkhoff (b) speelden, en ook voor 'The Millers', het 
soft-swingcombo van gitarist Ab de Molenaar, met ander anderen zangeres Sanny 
Day, pianist Joop Maten, vibrafonist Coen van Nassou en violist Willy van de 
Mandele, alias Jan Doedel. Zij traden eveneens op in het concertgebouw, speelden 
in het Amsterdamse Palace en op talloze andere plaatsen verspreid over heel 
Nederland.72 

Een van de meest actieve jazzscenes tijdens de bezetting was te vinden in Den 
Haag. Er werden jazzfeesten, concoursen en illegale dansavonden georganiseerd, 
waar behalve de 'Swing Papa's', geleid door respectievelijk klarinettist Peter 
Schilperoort en trompettist Joost van Os, ook diverse andere plaatselijke orkesten 
optraden. De bekendste waren 'The Moochers' onder aanvoering van trompet
tist/arrangeur Boy Edgar, het kwartet van Frans Vink jr. (de zoon van de bestuurder 
van het muziekgilde), 'De Toonmeesters' onder leiding van pianist Charlie Ne-
derpelt en 'The Collegians' met onder anderen Lou van Rees op klarinet en Coen 
van Nassou aan de vibrafoon.73 

Daarnaast waren er de zondagmiddagconcerten in de 'Wanderers Hotclub', die 
nog tot eind 1942 werden voortgezet, en de 'Lumirex klankstudio' van Dolf 
Dienske, die eveneens open bleef en waar veel jazzmusici ook tijdens de bezetting 
hun muziek lieten vastleggen op glasplaten.74 

Sommigen van hen speelden overigens niet alleen in een dansorkest of jazzfor
matie, maar maakten tevens deel uit van een Hawaii-ensemble. Hawaii-muziek 
was gedurende de oorlogsjaren bijzonder populair. De fleurig uitgedoste musici 
drongen met hun slepende gitaarklanken en dromerige melodieën de beslomme
ringen van alledag naar de achtergrond en stelden daar de illusie van een exotisch 
paradijs ergens in de Stille Zuidzee tegenover. De samenstelling van de orkestjes 
(gitaren, bas en soms ook vibrafoon) bleek bovendien ook zeer geschikt voor het 
uitvoeren van modern swingrepertoire. Alhoewel gevestigde ensembles, zoals de 
'Kilima Hawaiians' van de Rotterdamse gitarist Bill Buysman, nooit van de 
traditionele melodische stijl afweken, maakten anderen juist gebruik van het 
Hawaii-instrumentarium en de bijbehorende entourage als dekmantel om te 
kunnen swingen.75 

Dat gold met name voor gitarist Jan Mol, die inmiddels grote bekendheid had 
verworven met zijn jazzorkest 'The Bamboozlers'. Samen met Eddy Doorenbos 
(g) en Coen van Nassou (vib) ging hij spelen bij de 'Ma-U-I Eilanders' van gitarist 
Han de Willigen, een swingcombo dat vermomd als Hawaii-ensemble met succes 
de controleurs van het DVK en de NKK om de tuin wist te leiden. In 1942 maakten 
ze diverse 'hot-rhythm'-platen, die werden uitgebracht op het Decca-label en 
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waren voorzien van camouflagetitels als Schön dass du wieder bei mir bist, Capucijners 
en het door Ferry Barendse gecomponeerde DanscollegeJ6 

Een ander verkapt swingcombo werd gevormd door de 'Pukapaka's', onder 
leiding van 'Swing Papa'-gitarist Wout Steenhuis, met Peter Schilperoort op 
klarinet. Op 9 mei 1942 traden ze op tijdens het 'Nationaal Hawaiianconcours' 
in concertzaal Dilligenta te Den Haag, waar ze het moesten opnemen tegen de 
'Ma-U-I Eilanders' en diverse andere Hawaii-orkesten. Op de bewuste avond was 
ook een WA-patrouille aanwezig. Volgens het rapport van patrouillecommandant 
J.H. Rienderhoff bestond het publiek uit zo'n tweeduizend jongens en meisjes: 
'Zonder toezicht zijn dergelijk soort avonden de gelegenheid alwaar men zich echt 
Engelsch kan uitlaten.'77 Het Vaderland publiceerde een lovende recensie, waarin 
vooral veel waardering werd uitgesproken voor de ritmische vaardigheden van de 
winnende Haagse orkesten. De 'Ma-U-I Eilanders' en de 'Pukapaka's' eindigden 
op respectievelijk de eerste en de tweede plaats.?8 

Overigens waren er ook concoursen voor jazzorkesten. Zowel in 1941 als in 1942 
werden de jaarlijkse Jazzwereld-feesten, op initiatief van de betrokken musici zelf, 
voortgezet in de vorm van een 'nationaal concours van amateur dansorkesten'. 
Het eerste concours, georganiseerd door onder anderen Dolf Dienske, Pi Scheffer 
en arrangeur Pierre Wijnnobel, vond zoals vanouds plaats in het Scheveningse 
Kurhaus, en wel op 2 augustus 1941. Behalve Dolf Dienske zelf, die optrad met 
zijn 'Lumirex Mike Serenaders', bevonden zich onderde deelnemers ook de Haagse 
'Swing papa's' en de 'Rhythm Sellers' uit Haarlem, waarin de gebroeders Pim (b) 
en Theo 'Theek' Kruijt, alias Ted Powder (tb) speelden, alsmede een viertal 
orkesten uit respectievelijk Rotterdam, Bergen op Zoom, Arnhem en Utrecht. De 
pauze werd opgeluisterd door de 'Ma-U-I Eilanders' en de 'Samoa Girls', met 
zangeres Pia Beck op ukelele.79 Mede door de enthousiaste reacties van het publiek, 
dat op de aankondiging van Fräulein sei süß {Lady be Good) een donderend applaus 
liet volgen, was er sprake van een zeer geslaagd concours. De volgende ochtend 
bleken evenwel de muren van het Kurhaus volgeplakt met de tekst 'Hier heerscht 
de Engelse ziekte'.80 

Een jaar later, op 8 augustus 1942, zetten de amateurorkesten, die zich inmiddels 
hadden georganiseerd in de 'Nederlandsche Vereeniging van Amateur-Dansmusici 
i.o.', opnieuw een nationaal concours op touw. Ditmaal niet in het Kurhaus, dat 
in verband met de kustverdediging sinds de zomer van 1942 voor alle publiek 
gesloten was, maar in de zaal van de Haagse Dierentuin. Er waren twaalf deelne
mende orkesten, afkomstig uit tien verschillende steden en volgens Van Steensel 
van der Aa, die na afloop een recensie schreef in Het Volk, was er onvoldoende 
ruimte om de 'wild enthousiaste mensenmenigte' te herbergen.81 

Ernst van 't Hoff, Klaas van Beeck en Theo Uden Masman trokken met hun 
bekende omroeporkesten eveneens volle zalen. Naast hun engagementen voor de 
NO en het werk in de platenstudio's gaven ze regelmatig live-concerten en vanaf 
1943 reisde ook Dick Willebrandts met zijn achttienkoppige swingband voor een 
beperkt aantal optredens door het land.82 Op 24 januari 1943 verzorgde zijn orkest, 
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samen met Eddy Christiani, het combo van bassist Frans Wouters en de 'Ma-U-I 
eilanders', een muzikale revue in het Amsterdamse concertgebouw, waar toen 
inmiddels de naambordjes van joodse componisten op last van Goverts met blauwe 
verf onleesbaar waren gemaakt. Later dat jaar keerde Willebrandts' orkest nog 
meerdere malen terug in het concertgebouw, maar er werd ook gespeeld in onder 
andere Groningen, Breda, in de Korenbeurs te Rozendaal en in het City Theater 
te Wageningen.85 De 'Ramblers' gaven tijdens de bezettingsjaren concerten in 
vrijwel alle Nederlandse steden. Van Breda tot Sappermeer en van Heerlen tot 
Delft, overal liepen jongeren massaal te hoop om Nederlands 'populairste dans
orkest' te aanschouwen.84 'Het enthousiasme voor de rhythmische klanken van 
dit ensemble gaat zoover, dat het jeugdig publiek zich 's morgens even over vieren 
reeds voor de poorten van "Tivoli" bevindt om een kaartje machtig te worden', 
schreef de Apeldoornsche Courant op 4 september 1943 en onder de kop 'ongezond 
enthousiasme bij de jeugd', meldde Het Volk van 19 juni 1944 dat men ook in 
Groningen al om vijf uur in de ochtend in de rij stond voor de kassa van de 
Harmonie om zeker te zijn van een plaatsbewijs voor het orkest van Theo Uden 
Masman.85 

De musici wisten met redelijk succes hun jazzrepertoire actueel te houden door 
te luisteren naar de muziekprogramma's van de BBC en uitzendingen van Ameri
kaanse kortegolfzenders. Niet alleen Pi Scheffer, Klaas van Beeck, Ernst van 't 
Hoff en Jack Bulterman voorzagen hun omroeporkesten van moderne arrange
menten afkomstig van vijandelijke zenders, ook minder bekende musici slaagden 
erin nieuwe nummers te kopiëren van de radio.86 De gitarist van het 'Kwintet 
van de Nederlandsche Jazz Liga', Marius Koppijn ging, nadat orkestleider Jaap 
Cune was opgepakt, spelen bij het 'Amsterdams Vibrafoon Sextet', waarmee hij 
tot eind 1942 regelmatig optrad tijdens schoolfeesten en verenigingsavonden. 
Dankzij de BBC konden ze hun programma uitbreiden met onder andere Don't 
sit under the appletree with anyone else but me}7 Voor trombonist Minze Jansma, 
leider van een amateurswingband in Groningen, was de muziek van de geallieerde 
radiozenders eveneens een belangrijke inspiratiebron. Na de bevrijding speelde 
hij voor de Canadezen up-to-date Swingrepertoire, dat tijdens de oorlog door de 
BBC en vanaf juni 1944 door de Allied Expeditionary Forces Network was uitge
zonden.88 

Sommige nummers werden ook vastgelegd op snijplaten. Trompettist Ado 
Broodboom, die eerst in het dansorkest 'Hotclub Hollande' speelde en later in 
de 'Micro Rhythme Club' onder leiding van bassist en Hawaii-gitarist Louis van 
der Steen, had een vriend die de door de BBC uitgezonden muziek van Glenn 
Miller op glasplaten kopieerde.89 Datzelfde gebeurde, maar dan met toestemming 
van de Duitse autoriteiten, ook in de Hilversumse radiostudio van de DES, waar 
Pi Scheffer aan de hand van opnamen van Engelsche en Amerikaanse orkesten 
arrangementen uitschreef voor de band van Dick Willebrandts.90 Eddy Crom-
melin maakte tijdens de bezetting eveneens opnamen van Engelse en Amerikaanse 
radioprogramma's. Ten behoeve van verzetsgroepen kopieerde hij nieuwsuitzen-

235 



HOOFDSTUK 6 

dingen van de BBC, Radio Oranje en The Netherlands Voice of Goodwill' uit 
Boston op snijplaten die uit de studio's van de NO waren gestolen. Tussen de 
nieuwsuitzendingen door registreerde Crommelin tevens zijn favoriete muziek, 
en van deze 'Side Show'-opnamen legde hij ook een catalogus aan: 

1942 (May 20) 11.30 p.m. Stephane Grappelly with Jack Payne a.h. Orchestra 
- 1942 (September 12) 10.30 p.m. Joe Marsala and his Orchestra with Allistaire 
Cooke announcing. My finest recording, direct via shortwave from New-York, 
very little fading!?1 

Media 

Vanwege het dansverbod en uit angst om de laatste tram of trein te missen - met 
alle risico's van dien in verband met het verstrijken van de avondklok - besloten 
veel mensen om thuis te blijven en via de radio en de grammofoon naar hun 
favoriete muziek te luisteren. 

Tijdschriften 

Het overwegend jeugdige jazzpubliek kon zich daarbij aanvankelijk nog laten 
leiden door het 'officieel orgaan van de Nederlandsche Jazzliga', De Jazzwereld, 
het blad voor liefhebbers van zowel jazz als moderne Amerikaanse dansmuziek, 
dat sinds 1931 maandelijks was verschenen en ook gedurende de eerste zes maanden 
van de bezetting uitkwam. Het juni-nummer van 1940 opende met een optimis
tische beschouwing over het aanstaande zomerseizoen in de amusementsbranche: 
'De menschen uit het amusementsbedrijf zullen goed doen zich zoo snel mogelijk 
aan den nieuwe toestand aan te passen.' Verduisteringsproblemen konden welis
waar voor nogal wat moeilijkheden zorgen, maar dat was voor de betrokken musici 
volstrekt geen reden om de moed te laten zakken. Nu de aanvoer van nieuwe 
Amerikaanse muziek en grammofoonplaten direct of via Europese vertegenwoor
digers onmogelijk was geworden, bood dat nieuwe mogelijkheden, zowel voor de 
jonge Nederlandse grammofoonindustrie als voor de musici: 'Componisten en 
arrangeurs aan de slag!' zo luidde het devies.92 Volgens een kort bericht op pagina 
vijf waren er onder de amusementsmusici 'weinig of geen' slachtoffers gevallen. 
De meeste Heck's-zaken hadden al weer een muziekvergunning en ook in het 
Kurhaus werden serieuze plannen gemaakt 'om toch nog tot een seizoen te 
komen'.95 

De beide dubbelnummers van De Jazzwereld aie in juli en september verschenen, 
waren grotendeels gewijd aan het op 3 augustus 1940 in het Haagse Kurhaus 
gehouden achtste 'Jazzwereld-feest', dat meteen recordaantal bezoekers - in totaal 
zo'n 1900 - bijzonder succesvol was verlopen. Tegelijkertijd constateerde redacteur 
Bob Schrijver evenwel dat het zomerseizoen in de amusementsbranche als geheel 
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'uitermate wisselvallig' geweest was. Hotel Hamdorf te Laren was slechts één 
maand in bedrijf geweest en ook de uitgaansgelegenheden in de meeste badplaatsen 
trokken minder publiek, omdat men er vanwege de gebrekkige trein- en tramver
bindingen slechts tot 9, hooguit 10 uur 's avonds kon blijven.94 

Voor het overige werd er in dejazzwereld-edities van juli en september nauwelij ks 
over de bezetting gesproken. Behalve de aankondiging van twee filmpremières -
'Professor Jazz' met onder anderen Artie Shaw in het Amsterdamse Alhambra 
Theater en 'Feux de Joie' over het orkest van Ray Ventura in het Haagse Metropole 
Palace-viel vooral de korte mededeling op, dat de AVRO zijn dansorkest per i 
augustus 1940 had ontslagen. Daarnaast waren er de gebruikelijke platenbeschou
wingen van Van Steensel van der Aa, alias Will G. Gilbert, gepresenteerd onder 
de kop 'wetenschappelijke rubriek', alsmede een interview van Bob Schrijver met 
pianist, arrangeur en orkestleider Benedict Silberman, en nog een tweetal afleve
ringen van Van Steensel van der Aa's theoretische tractaat 'Melodische structuur 
der jazzmuziek'. Ook een overzicht van concerten en clubactiviteiten in diverse 
steden van het land ontbrak niet, alhoewel de drie in Den Haag wonende redacteurs 
Constantin Poustochkine, Bob Schrijver en Willem van Steensel van der Aa zich 
vooral op de plaatselijke jazz-agenda concentreerden.95 

De oorlogsedities van De Jazzwereld verschilden qua opmaak en toonzetting 
nauwelijks van de nummers die vóór mei 1940 waren verschenen. Alleen Van 
Steensel van der Aa, die sinds 1938 voortdurend de inferioriteit van de jazz ten op 
ziehte van de westerse kunstmuziek had benadrukt, richtte zich in zijn beschou
wingen steeds feller tegen het naar zijn mening onwetende en dweperige jonge 
publiek. Uiteindelijk citeerde hij op de laatste pagina van het septembernummer 
met instemming de reeds eerder aangehaalde anti-jazztirade van de Duitse publicist 
Max Merz. De jeugd moest beschermd worden tegen de jazzepidemie. Het genieten 
van Amerikaanse en Europese amusementsjazz, die afweek van de authentieke 
vorm, was 'uiterst bekrompen' en tevens 'funest voor den muzikalen smaak in het 
algemeen'.96 

Tot degenen die met instemming kennis namen van deze kritiek, behoorde ook 
Jan Govert Goverts. Op 5 augustus 1940 publiceerde hij een uiterst negatieve 
recensie over het achtste 'Jazzwereld-feest' in de NSB-krant Het Nationale Dagblad. 
'De belangstelling van de jeugd voor jazz moet als vrij ongezond beschouwd 
worden', schreef hij. 'Want, zoals ook het Hoofdbestuur der Nederl. Jazz Liga 
zelf moet toegeven, deze belangstelling gaat niet uit naar het wezen dezer muziek.' 
Van Steensel van der Aa, 'een van de gezaghebbendste personen op dit gebied', 
had in de NRC uitgelegd dat de muziek der 'Afrikaansche natuurvolken' een sterk 
sensueel element bevatte. 'Dit mag voor Afrika zeer natuurlijk en zeer cultureel 
zijn, maar wij hebben te erkennen, dat de cultuur der blanken een ander stadium 
heeft bereikt.' Volgens Goverts had de 'opstelraad' van De Jazzwereld een pro
gramma samengesteld vol 'jazz-surrogaat en inhoudslooze, dom-dreinerige dans
muziek, die net als cocaïne, de zenuwen verwoest waardoor de mensch voor edeler 
muziekuitingen afgestompt wordt'. Vooral de deelnemers aan de jamsession, onder 
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wie de saxofonisten Lex van Spall en Tinus Bruyn, trompettist Joop Lensky, 
pianist Epi Broches, drummer Maurice van Kleef en bassist Eddie Hamm, waren 
zich aan 'walgelijkheden' te buiten gegaan. 

Joden joden en nog eens joden. Als een kleine jood in de gelegenheid gesteld 
wordt zich te laten gaan, zal hij het niet laten. Alzoo toonden Joden en 
Joden-genooten hun oer-aard op dit festijn, waarvan een Jood de artistieke 
leiding had. 

Aan het slot van zijn beschouwing constateerde Goverts dat ook Van Steensel van 
der Aa deel uitmaakte van de 'opstelraad' van Dejazzwereld: 'een van de bevoegde 
kenners der jazz, die over 't "fan-dom" rake dingen geschreven heeft. Verwonder-
lijk.'97 

Uitgever van De Jazzwereld was de 56-jarige reserve Luitenant-Kolonel der Infan
terie Jacob Moorman. Met het oog op de continuering van de verschillende 
vakbladen die hij uitgaf, onderhield hij nauw contact met de Duitse autoriteiten. 
Na een persoonlijk onderhoud met Generalkommissar Schmidt in september 1940 
werd besloten om voorlopig alleen de uitgave van De Jazzwereld te. staken. 98 Het 
laatste dubbelnummer verscheen in november 1940. Het redactionele artikel op 
pagina 1 klonk, ondanks pogingen tot een opgewekte toonzetting, toch wat somber 
en teleurgesteld: 

Op een ogenblik, waarop ons blad in het middelpunt van de belangstelling 
staat, wordt de uitgave gestaakt. De onverflauwde belangstellingvan lezerszijde 
is voor de redactie van dit blad altijd een vreugde geweest. In de laatste dagen 
van 'De Jazzwereld' wordt zij haar zelfs een troost. 

De schrijvers complimenteerden vervolgens het serieuze publiek dat de laatste 
maanden de nog resterende goede Ellingtons en Basie's had opgekocht. Ze waren 
zeer verheugd over het feit dat de jazzmuziek 'nu vrijwel uitsluitend aan de hoede 
der kenners en tot oordelen bevoegden' was overgegeven. Men besloot met de 
voorspelling: 'Bezoeken van Amerikaanse orkesten zijn voorlopig niet te wachten, 
maar men zal de jazzmuziek in huiselijke kring blijven genieten en bestuderen.'" 

De reden waarom de uitgave van De Jazzwereldzo abrupt werd stopgezet, bleef 
in het redactionele artikel evenwel onvermeld. Alleen Van Steensel van der Aa 
kwam in zijn eigen platenrubriek tot een 'logische' verklaring. Voor jazzmuziek 
hoefde men alleen gevoel voor 'negersche rhythmen en melodievormen' te hebben, 
zo schreef hij. Dat gevoel was het zuiverst 'bij hen, die zelf negroide zijn'. Jazz 
had als zodanig niets van doen met kunst. Het vereiste immers geen scheppende 
activiteit, noch enige cultuurkennis. Het eindeloos herhalen van een handvol 
harmonische formules, daarin lag het wezen van deze volksmuziek. Met de 
bestaande formules was de Jazz aan de grenzen van zijn ontwikkeling gekomen 
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en elke verdere ontwikkeling zou automatisch buiten het terrein van de Jazz komen 
te liggen. Van Steensel van der Aa's conclusie: 'Op dit moment verdwijnt de 
noodzakelijkheid van een beschouwen der pure jazzmuziek in woord en ge
schrift.'100 

Na het verdwijnen van De Jazzwereld werd er alleen in lokale tijdschriften nog 
aandacht besteed aan jazz. In Zaandam bijvoorbeeld gaven de leden van de 
plaatselijke 'Hot Record Club' een eigen blad uit. Aan het eind van 1944, toen er 
al bijna een jaar lang niemand meer op de clubavonden was verschenen, bracht 
men ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de club nog een fraai jubileum
nummer uit, waarna de uitgave werd gestaakt.101 In Rotterdam verscheen in 1941 
de Allround Star, een gestencild blad met artikelen over moderne dansmuziek en 
het plaatselijk uitgaansleven. Volgens de achttienjarige Benjamin Muysson, die 
door de redactie was ingehuurd als 'zakelijk adviseur', wilde men de Allround Star 
met ingang van september 1941 in gedrukte vorm laten verschijnen en teneinde 
daartoe een vergunning en een papiertoewijzingsnummer te verkrijgen, stelde hij 
in juni 1941 de afdeling Perswezen van het DVK op de hoogte van de plannen: 

Het ligt in het vaste voornemen om volledig gehoor te geven aan de wenschen, 
welke diverse regeeringsinstanties op dit gebied te kennen hebben gegeven. 
Met ingang van het eerste nummer zal bijv. de Engelsche naam worden 
gewijzigd in een Nederlandsche; de copie zal weinig of geen Engelsche 
uitdrukkingen meer bevatten; minder aandacht zal worden besteed aan de 
propaganda voor hot-jazz en swing.102 

De afdeling Perswezen, die ter kennisneming een proefexemplaar had ontvangen, 
antwoordde evenwel dat ook artikelen over de 'Ramblers' en het plaatselijke Palace 
Theater in de toekomst uit de redactionele kolommen dienden te verdwijnen, 
daar deze werden aangemerkt als 'voorbeelden van verkapte reclame'. Nadien werd 
door Muysson niets meer vernomen van de initiatiefnemers.103 

Ook de redactie van The American Journal, het 'officieel periodiek orgaan' van 
'The American Club' in Haarlem, probeerde tegemoet te komen aan de wensen 
van de bezetter, om het voortbestaan van hun blad, dat in een oplage van enkele 
duizenden exemplaren werd gedrukt bij de firma Zwart in Haarlem, niet in gevaar 
te brengen. Zo bevatte het oktobernummer van 1940 een oproep aan de lezers 
om een nieuwe naam te bedenken voor zowel het orgaan als de club, en in de 
rubriek 'officieel clubnieuws' viel te lezen dat 'het modewoord swing' inmiddels 
ouderwets geworden was: 

De Duitsche autoriteiten hebben de "Swing" den oorlog verklaard. Schaart U 
aan hun zijde en juich met ons een meer beschaafder vorm van dansen toe.104 

In het volgende nummer, dat in april 1941 verscheen, werden de lezers zelfs 
verwezen naar de plaatselijke dansschool Tivoli, om 'de "swingpassen" af te leren'. 

239 



HOOFDSTUK 6 

Bovendien stelde men een artikelenreeks in het vooruitzicht over jazz en hot-swing, 
omdat 'veel jongelui aan de jazz een veel grootere waarde toekennen dan haar 
toekomt'. Anders dan in het voorgaande nummer, waarin tekenaar en jazzexpert 
Boy ten Hove nog uitvoerig aandacht had besteed aan Benny Goodman, werd in 
deze editie met geen woord meer gerept over Amerikaanse jazzmusici of Neder
landse dansorkesten. De redactie had zich beperkt tot het publiceren van twee 
foto's: een van 'The Rhythm Sellers' en een van 'The Hot Rascals', een crooners-duo 
dat binnenkort in IJmuiden en Velsen zou optreden.105 Desondanks werd The 
American Journalin juni 1941 toch verboden. Volgens Generalkommissar Schmidts 
'persönlicher Referent', S. Sommer, vormde 'die negative Einstellung des Blattes, 
das jeglichen willen zur Mitarbeit und zu loyaler Haltung vermissen ließ', de 
aanleiding voor het verbod.106 

De deelname van de Verenigde Staten aan de oorlog had een verscherping van 
de censuur tot gevolg. Men verbood alle publicaties van Noord-Amerikaanse 
auteurs en zelfs verwijzingen naar Amerika of de Amerikaanse cultuur werden niet 
langer getolereerd.I07 Zo gelastte de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des 
SD, W. Harster, in maart 1943 de inbeslagname van Simon Kosters roman De 
razende saxofoon uit 1931, waarin onder andere het optreden van een 'zwart 
negerorkest' [sic] in diverse Berlijnse dancings beschreven werd. De geconfisqueer
de exemplaren dienden 'in een daarvoor geschikte inrichting' vernietigd te wor
den.108 Een artikel van B. Christoph Booth, gepubliceerd in het weekblad Het 
Leven onder de titel 'De doodende Jazzmelodie', belandde op een lijst met 
'Communistische en Marxistische geschriften'. Volgens de instructies van de 
waarnemend gewestelijk politiepresident van Noord-Holland, J. Feitsma, aan de 
politie-autoriteiten in het gewest Amterdam, was het in omloop brengen van de 
op de lijst voorkomende publicaties verboden: 'Ik moge U verzoeken terzake het 
noodige te verrichten.'I09 

Ondanks de strenge censuur bleef de volledig aan moderne Engelse en Ameri
kaanse dansmuziek gewijde uitgave Tuney Tunes onopgemerkt. Tuney Tunes was 
een clandestien blad, dat vanaf augustus 1942 maandelijks werd uitgebracht door 
de Eindhovense drukkerszoon Jan van Haaren. De inhoud bestond hoofdzakelijk 
uit Engelse songteksten, die van Haaren had genoteerd tijdens het luisteren naar 
de muziekprogramma's van de BBC. Gemiddeld moest hij een liedje drie maal 
zorgvuldig beluisteren, voordat de gehele tekst op papier stond. Omdat zijn vader 
niet aan de illegale publicatie wilde meewerken, liet Van Haaren het tijdschrift 
drukken op het handpersje van een bevriende boekhandelaar, Leo van de Bruggen. 
Het blad, dat naast songteksten ook 'een opsomming van de beste programma's 
der Engelsche radiozenders' bevatte, kende een oplage van vier à vijfhonderd 
exemplaren en werd behalve in Eindhoven ook verspreid in Den Haag, waar Van 
Haarens verloofde werkte. Tijdens bombardementen in december 1942 en maart 
1943 raakte het drukkerijtje van Van de Bruggen zwaar beschadigd en besloot van 
Haaren de uitgave van Tuney Tunes na acht nummers tijdelijk te staken. Het 
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negende en 'eerste bovengrondse nummer' kwam uit in september 1944, direct 
nadat Eindhoven door de Amerikaanse 101e luchtlandingsdivisie was bevrijd.110 

Behalve in regionale tijdschriften werd er ook in enkele landelijke bladen 
aandacht besteed aan moderne amusementsmuziek, alhoewel men daarbij elke 
verwijzing naar Engeland of Amerika zorgvuldig vermeed. Het omroepblad van 
de gelijkgeschakelde Nederlandsche Omroep, de Luistergids, gaf- afgezien van de 
aangekondigde muziekprogramma's en een sporadisch interview met Theo Uden 
Masman of Dick Willebrandts - over het algemeen weinig informatie over de 
geprogrammeerde dansmuziek, maar in het weekblad Cinema & Theater schreef 
W.H.M, van den Hout, onder het pseudoniem Willem W. Waterman, in zijn 
vaste rubriek 'rond de microfoon' regelmatig over de radio-orkesten van onder 
anderen Klaas van Beeck, Theo Uden Masman, Dick Willebrandts en Frans 
Wouters."1 

Ook het vakblad voor kermisexploitanten en variété-artiesten, dat vanaf 1 mei 
1942 verscheen onder de naam Amusementsbedrijf, bevatte veel artikelen over 
amusementsmuziek, ofschoon de teneur, wanneer het om jazz of swingmuziek 
ging, uiterst negatief was.112 Zo verklaarde orkestleider Johnny Steggerda al in het 
eerste nummer onomwonden dat jazz uit de tijd was, en volgens de dirigent-com
ponist Jan Broekhuis, alias John Brookhouse McCarthy, speelden 'de vroegere 
amateur-of z.g.n. semi-prof-bands bij voorkeur "hot", door gebrek aan werkelijke 
prestatiemogelijkheid'. Broekhuis was een van de zes prominente musici die in 
maart 1943 op verzoek van het Amusementsbedrijf 'hun licht lieten schijnen over 
de 'Problemen der Amusementsmuziek'. 'Hoe "hot" het publiek soms werd, weet 
ieder, die een en ander wel eens meegemaakt heeft. Deze phase is dat bepaalde 
publiek nog steeds niet te boven.' Net als Broekhuis gaven ook Theo Uden 
Masman, Boyd Bachmann, Jack Bulterman, de componist Jaap Valkhoff en Klaas 
van Beeck te kennen dat zij zich ergerden aan de vaak hinderlijke gedragingen 
van het publiek. Van Beeck: 'Een en ander is er hoofdzakelijk ingebracht door de 
amateurorkesten, die door "rauw" en maar raak spelen de werkelijke muziek 
vermoordden.'n3 

Vergeleken met het Amusementsbedrijf was het blad De Gil, dat vanaf maart 1944 
door de Abteilung Aktiv Propaganda van de HAVP in omloop werd gebracht, voor 
jazzliefhebbers veel aantrekkelijker. Het blad stond vol met studentikoze grappen 
en cynische beschouwingen, waarin Duitsers en NSB'ers belachelijk werden ge
maakt en bovendien besteedde hoofdredacteur Willem W. Waterman in ruime 
mate en op uitbundige toon aandacht aan jazz en swingmuziek. In de rubriek 
'Van Jazz tot Swing', die vrijwel een hele pagina in beslag nam, bekritiseerde hij 
onder andere de dansscholen - 'de grootste vloek der jazz met hun zoet kwijlerige 
"strict tempo dansplaten'" - en vestigde hij de aandacht op belangrijke arrangeurs 
en orkestleiders, zoals Red Nichols, Lew Stone, Harry James, Duke Ellington en 
'het laatste product op dit gebied: The Dance Band of the American Expeditionary 
Forces onder leiding van Captain Glenn Miller'.11^ Daarnaast gaf voorzitster 'Gaby 
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met de Blonde Lok' van de 'Zazou-club' kledingadviezen onder het motto 'Swing-
dress for Boys and Girls' en elders in het blad werden ook de programma's van 
de geallieerde radiozenders afgedrukt.115 

Met humor, jazz en koppen als 'Annexatie van Duitsch grondgebied' of 'Na 
Parijs Amsterdam bevrijd', probeerde de Abteilung Aktiv Propaganda onder 
aanvoering van de voormalig leider van het Referat Zeitschriften, E. Haagn, de 
aandacht van zoveel mogelijk lezers te trekken. Jazz en satire werden echter 
afgewisseld met gefingeerde nieuwsberichten en relativerende artikelen over de de 
koningin, de illegale pers en de regering in Londen. Op deze manier hoopte men 
aan de geallieerde propaganda een tegenwicht te bieden. Met een oplage van meer 
dan honderdvijftigduizend exemplaren veroorzaakte De Gil heel wat deining, 
maar na 'dolle dinsdag' - er waren toen in totaal veertien nummers verschenen -
werd de uitgave gestaakt."6 Op de radio zette Waterman zijn activiteiten evenwel 
voort. In het programma 'radio Gil-club' draaide hij eens per week een uur lang 
'grandioze jazzplaten', gelardeerd met propagandapraatjes."7 

Grammofoonplaten 

In vergelijking met de tijdschriftenbranche, die onder strenge censuur stond, was 
de controle op de grammofoonplatenhandel gedurende de bezetting gering, het
geen tot uiting kwam in een relatief groot aanbod van jazz- en swingopnamen. 
Weliswaar kwam er onmiddellijk na de inval een eind aan de import uit Engeland 
en Amerika, maar daarvoor in de plaats verscheen de in Duitsland verboden 
'Odeon Swing Music'-serie van Lindström op de Nederlandse markt. De platen, 
deels kopieën van de Engelse Parlophone 'Pvhythm-Style Series', werden in Ne
derland gedistribueerd door de N.v. International Talking Machine Co. van 
Maurits en Henk Stibbe, gevestigd aan de Amstel 222 te Amsterdam. De firma 
Stad in Rotterdam importeerde de Parlophone 'New Rhythm Style Series' van 
Lindström en ook de Amerikaanse swing-opnamen, die op het Brunswick-label 
werden uitgebracht door de DGG - in Nederland vertegenwoordigd door Charley 
A. Hartog van de N.v. Dutch Grammophone Co. in Den Haag - waren in de 
platenwinkels te koop.118 

Behalve de DGG en Lindström beschikte ook Henk van Zoelens Hollandsche 
Decca Distributie N.V. over een voorraad Engelse en Amerikaanse matrijzen, 
waarmee nog tot in de zomer van 1941 platen van onder anderen Lew Stone en 
Bert Ambrose werden bijgeperst. Opnamen van Amerikaanse artiesten als Bing 
Crosby, The Andrew Sisters, Coleman Hawkins, Benny Carter en Henry Busse 
(de trompettist van de Whiteman band) versehenen ook na 1941 nog op het Decca 
label.11? 

Ter vervanging van de Amerikaanse en Britse Brunswick-, Columbia-, Parlo
phone- en Decca-platen was de productie van Van Zoelen, Lindström en de DGG 
echter volstrekt ontoereikend. Het nog voorradige Anglo-Amerikaanse jazz- en 
swingrepertoire verdween in hoog tempo uit de schappen van de grammofoon-
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platenwinkels. Volgens een advertentie in De Jazzwereld van september 1940 
beschikte het Haagse 'Ultrafoonhuis' nog over een grote collectie 'Jazz en Hott 
Jazz': 'Wij hebben het allernieuwste op voorraad H.M.V.; Columbia; Brunswick; 
Odeon; Parlophone; Decca'.120 Twee maanden later meldde dejazzwere/d-redactie 
echter dat 'alle nog in omloop zijnde goede platen' door de liefhebbers waren 
weggekocht. 'Vorige maand arriveerde van een enkel merk nog een serie in 
Duitschland geperste platen in ons land en onmiddellijk vlogen de consumenten 
er op af.'121 

De invoerstop vanuit Engeland en de Verenigde Staten leidde niet alleen tot 
een drastische vermindering van het platenaanbod, ook de aanvoer van grond
stoffen voor de productie van grammofoonplaten kwam volledig tot stilstand, 
hetgeen met name de Hollandsche Decca Distributie N.v. voor grote problemen 
stelde. Tot mei 1940 betrok Van Zoelen het persmateriaal, de zogenaamde 
schellakbroodjes of 'biscuits', van de Engelse Decca-fabriek in New Malden ten 
zuiden van Londen. Ze werden vervaardigd uit een mengsel van schellak, kopal, 
carbon-black en diverse vulstoffen, waaronder leisteen. Aangezien er in de haven 
van Amsterdam op maandag 13 mei 1940, drie dagen na de Duitse invasie, nog 
een schip met Engelse schellakbroodjes was gelost, liep het productieproces in de 
Decca-perserij aan de Derde Hugo de Grootstraat gedurende de eerste maanden 
van de bezetting nog geen gevaar, maar de voorraad slonk snel.122 Al in november 
1940 verscheen er een advertentie in de Radiogids van de VARA, waarin gebruikte 
grammofoonplaten te koop werden gevraagd: 'oud, gebroken of versleten in ieder 
kwantum à 35 cents per kilo'. Aanbieders konden zich schriftelijk melden bij het 
reclamebureau Noordervliet, dat de publiciteit voor Decca verzorgde.12^ De oude 
platen werden, nadat het etiket eruit was gestanst, vermalen en vermengd met 
nieuwe schellak en carbon-black. Het aldus verkregen mengsel ging vervolgens 
door een kneedmachine, waarna het werd uitgewalst en omgevormd tot nieuwe 
schellakbroodjes. Platen die papierlagen bevatten, zoals de Engelse Columbia's 
van vóór 1931 en Franse Pathé's, waren ongeschikt, evenals de oude Edison-platen, 
die een geheel andere samenstelling hadden.124 

Naast het tekort aan persmateriaal, vormde ook de fabricage van matrijzen een 
probleem voor Van Zoelen. Omdat er vanaf mei 1940 geen matrijzen meer 
arriveerden uit Londen en men zelf niet over de benodigde apparatuur beschikte 
om de productie van het Engelse moederbedrijf over te nemen, moest Decca 
aanvankelijk stoppen met het maken van eigen opnamen. Pas nadat Van Zoelen 
erin geslaagd was de matrijzenfabricage uit te besteden aan het Brusselse bedrijf 
Fonior, konden op 17 oktober 1940 de opnamenactiviteiten weer hervat worden.125 

De kwaliteit van de Belgische matrijzen liet evenwel te wensen over. Omdat men 
bij het grafiteren (het geleidend maken van de wasplaat) handmatig grafietpoeder 
aanbracht, in plaats van machinaal opgedampt zilver toe te voegen zoals in 
Duitsland gebeurde, was er nogal wat ruis te horen op de Decca-platen. Bovendien 
maakte de Duitse platenindustrie ook gebruik van een geavanceerder procédé voor 
de behandeling van het persmateriaal. Door het oud-materiaal fijner te malen en 

243 



HOOFDSTUK 6 

tevens meer en hoogwaardiger ingrediënten toe te voegen, werden over het 
algemeen betere resultaten bereikt dan in Van Zoelens perserij aan de Derde Hugo 
de Grootstraat in Amsterdam.126 Desalniettemin deelde Van Zoelen zijn afnemers 
in de herfst van 1940 met enige trots mee dat Decca weer nieuw repertoire ging 
uitbrengen 'en wel vrijwel iedere week één nieuwe plaat'. 

Teneinde echter het beschikbare aantal nieuwe platen gelijkmatig over al onze 
cliënten te verdeelen zullen wij de kwantums der te leveren platen moeten 
beperken. Wij zullen derhalve geen orders accepteeren boven het aantal van 
25 stuks per nieuw uitgebrachte plaat.127 

Omdat ook de Duitse platenindustrie te kampen had met een gebrek aan schellak, 
werd per 1 december 1940 het inleveren van een oude plaat bij aankoop van een 
nieuw exemplaar verplicht gesteld.128 'Er is zaterdag een geweldige toeloop geweest 
voor de winkels van gramofoonplatenhandelaren', meldde De Telegraaf. 

Ieder wilde nog een paar platen veroveren voor het zoover was, dat hij de oude 
moest inleveren. In Duitschland is vorig jaar December reeds een regeling 
ingevoerd als thans hier. Aangezien practisch onze geheele import uit Duitsch
land komt, is het vanzelfsprekend, dat wij ons moeten aanpassen. Daar is nu 
eenmaal niets aan te doen en het is het eenige middel om den ongeveer 300 
gramofoonplatenhandelaren in Nederland althans te kunnen blijven leveren. 
Waarschij nlijk zullen in hoofdzaak dansplaten worden ingeleverd. De klassieke 
platen zal men zoveel mogelijk sparen.129 

Drie weken later op 20 december 1940 bracht De Telegraaf Ac nieuwe regeling 
nogmaals onder de aandacht door middel van een spotprent, waarop een getergde 
huisvader stond afgebeeld die de jazzplaten van zijn kinderen met een hamer kapot 
sloeg: 'Ik ga jullie voor je kerstmis 'n complete serie opera-platen cadeau doen!', 
luidde het onderschrift.130 

Volgens mededelingen in de pers namen de winkeliers de oude platen in 'tegen 
den oud-materiaalprijs van 5 cents voor een kleine plaat en 8 cents voor een groote 
plaat'. De platen mochten ook gebarsten zijn of zelfs gebroken.I31 Aanvankelijk 
was inlevering van één oude plaat nog voldoende om één nieuwe te kunnen kopen, 
maar al na een jaar bleek dat deze 'ruilvoet' niet kon worden gehandhaafd. 'Zooals 
U wellicht zal zijn opgevallen, wegen momenteel onze nieuwe platen meer dan 
voor Mei 1940', schreef Henk van Zoelen op 31 oktober 1941 aan zijn handelsrela
ties: 

Ze varieeren in gewicht van 190 tot 280 gram. Indien wij op dezelfde basis als 
voorheen oud materiaal zouden innemen, zouden wij binnen afzienbare tijd 
onze fabricatie moeten staken. Voor iedere nieuwe plaat welke vanaf 1 No-
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vember a.s. ons magazijn verlaat, zullen wij dus 250 gram oud materiaal van 
Uw rekening afschrijven.I?2 

Omdat platenhandelaren gedwongen werden om ook ten behoeve van de Duitse 
platenindustrie meer oud materiaal in te zamelen, bepaalde men begin 1942 dat 
voor elke nieuwe plaat voortaan twee oude exemplaren ingeleverd moesten worden. 
Van terugbetaling van de oud-materiaalprijs was geen sprake meer. Teneinde 
nieuwe platen te kunnen kopen, zochten jazzliefhebbers op rommelmarkten naar 
oude, al of niet gebroken exemplaren, die voor een dubbeltje per stuk of een 
kwartje per kilo werden aangeboden. De platen werden ook vaak opzettelijk 
gebroken. Wanneer de winkelier, die het gewicht van de geretourneerde platen 
meestal op de hand woog, in een goede bui was, had je soms aan de brokstukken 
van drie en halve plaat genoeg om twee nieuwe te kopen.J33 

De prijzen varieerden van één gulden voor een Decca Panachord (blauw-zilver 
label) tot ƒ1.65 of meer voor de Decca M-serie (rood label), maar door onderling 
te ruilen was het mogelijk de kosten te drukken, en bovendien werd er ook 
gezamelijk naar platen geluisterd.1^ Weliswaar was er met het verdwijnen van De 
Jazzwereld tevens formeel een einde gekomen aan de NJL, maar op lokaal niveau 
zetten verschillende jazzclubs hun activiteiten voort, zij het onder soms moeilijke 
omstandigheden. Zo mocht een met grammofoonmuziek geïllustreerde lezing van 
Boy ten Hove voor leden van de 'Hot Record club' in café Zaanzicht te Zaandam 
pas beginnen nadat voorzitter Kees Bakker eerst het publiek in opdracht van de 
plaatselijke politie had meegedeeld dat er geen Engelse muziek ten gehore gebracht 
zou worden. De ongeveer dertig aanwezigen reageerden geamuseerd. Er werden 
die middag uitsluitend Amerikaanse platen gedraaid, hetgeen op dat moment nog 
niet verboden was.135 

Pas vanaf december 1941, toen de Verenigde Staten aan de oorlog gingen 
deelnemen, vielen ook Amerikaanse grammofoonplaten in de categorie 'feind-
staatliche Musik'. Volgens de 'Programmgestaltung des Deutschen Musiklebens' 
en de daaraan door de RMK toegevoegde specificaties mochten 'feindstaatliche 
Schallplatten', evenals joodse platen en platen met 'titels en teksten in een vreemde 
taal', niet langer verkocht of afgespeeld worden.1^6 Weliswaar golden de verbods
bepalingen van de RMK ook in Nederland, maar in de praktijk konden zowel 
platenproducent Decca als de verschillende importeurs en detaillisten hun activi
teiten tot eind 1941 vrijwel ongestoord voortzetten.1^ Zo adverteerde de Amster
damse platenhandel Hymnophon nog op 13 maart 1941 in De Telegraafmet platen 
van o.a. Nat Gonella, Benny Goodman, Billy Cotton, Spike Hughes en Lew 
Stone: 'Blijft Optimist - koopt nu', zo luidde het devies.1^8 

Ter vervanging van actuele Amerikaanse en Engelse opnamen kwamen de Duitse 
platenfirma's bovendien met eigen opnamen van Europese jazzmusici op de markt. 
De Telefunken-catalogus van januari 1941 vermeldde, naast twee foxtrots van de 
uit Zwitserland afkomstige Albert Vossen op 'Jazz Harmonica', ook een viertal 
nummers gespeeld door de Belgische orkesten van Stan Brenders en Fud Candrix 
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en op de labels Kristal en Imperial verschenen datzelfde jaar diverse in Hilversum 

opgenomen jazz-standards, uitgevoerd door de orkesten van Frans Wouters {Ja

panese Sandman, Lady be Good, It had to be you), Klaas van Beeck {In the Mood, 

College Swing) en Jacques Gerlach {Whenyou're smiling, Darktown Strutters Ball, 

I've got Rhythm).}W Van Ernst van 't Hoff verschenen op het DGG-label Polydor 

onder meer de in februari 1941 te Berlijn opgenomen nummers Pensylvania 6-5000, 

Johnson Rag en In the Mood, alsmede You stepped out of my dream, Day by day en 

I got love, die in juli 1941 werden opgenomen in het Schevemngse Palais de Danse.1*0 

O o k het aanbod van Decca bevatte veel bekend jazzrepertoire. Een advertentie in 

de Katholieke Illustratie van 30 november 1941 vermeldde de Belgische pianist John 

Ouwerx met All the things you are en het orkest van de eveneens uit België 

afkomstige Gus Deloof met If you 've never been in love en Crazy Rhythm. Van 

'He t Ramblers Dansorkest' kon onder andere At the Ramblers Ball besteld wor

den, een compositie van Bulterman, geïnspireerd op het oude Darktowm Strutters 

Ball.1*1 

Het toezicht op de grammofoonplatenbranche bleef over het algemeen beperkt 

tot enkele incidentele en oppervlakkige controles door de Duitse Sicherheitsdienst. 

Z o informeerde men eind 1940 bij de firma P.J. Richter & zoon aan de P.C. 

Hooftstraat in Amsterdam of spotliederen als We 'Il hang our washing on the Siegfried 

line in de winkel te koop waren, maar de platenbakken werden niet systematisch 

doorzocht op de aanwezigheid van andere verboden Engelse of joodse muziek.142 

O o k in de platenzaak van de familie O o r d aan de Grote Houtstraat te Haarlem 

vonden geen gerichte zoekacties plaats, alhoewel zoon Ger die platen produceerde 

voor Kristal en Imperial, in de loop van 1941 wel de opnamen-sessies met Jacques 

Gerlach en zijn trio in Ons Gebouw te Hilversum moest staken, omdat het repertoire 

'te Engels georiënteerd' was.143 

Het bedrijfspand van de Hollandsche Decca Distributie N.V. aan de Van 

Baerlestraat in Amsterdam werd gedurende de bezetting slechts eenmaal gecon

troleerd. In het voorjaar van 1941 moesten op last van de SD alle aanwezige platen 

met joodse en Engelse muziek — in totaal waren dat er zo'n vierduizend - in kisten 

opgeborgen worden. Ze mochten niet meer verkocht worden en werden derhalve 

in een hoek van het magazijn gezet, waar ze — overigens zonder te zijn verzegeld 

— tot het eind van de oorlog bleven staan. Enige tijd later bezochten enkele Sü'ers 

opnieuw het Decca-kantoor aan de Van Baerlestraat. Ze wilden Van Zoelen 

arresteren omdat hij met Engelse platen zou hebben geadverteerd, maar nadat hen 

was uitgelegd dat het geen Engelse maar Amerikaanse opnamen betrof, keerden 

ze onverrichter zake terug naar hun bureau aan de Euterpestraat.144 

N a december 1941 werd deze verontschuldiging evenwel niet meer geaccepteerd 

en zag de grammofoonplatenfirma's zich gedwongen om alle Engelstalige titels 

uit de catalogi te verwijderen. Duitse, Nederlandse en Belgische dansorkesten 

domineerden het aanbod met foxtrots als Heut abend woll'n wir bummeln gehn 

(Teddy Kleindin), Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft (Fud Candrix) en 

Zij zong zoo mooi de tweede stem (de 'Ramblers').145 Daarnaast werd er ook oud 
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swingrepertoire uitgebracht onder een nieuwe Nederlandse of Franse titel. Jack 
Bultermans Steeple Chase bijvoorbeeld, dat al in december 1937 was opgenomen, 
verscheen in 1942 opnieuw op het Decca-label als Hindernisrennen en Farewell 
Blues, het traditionele slotnummer van de 'Ramblers' was vanaf 1942 onder de 
titel Au revoir te verkrijgen. Zelfs Benny Carters Lazy Afternoon, door Decca in 
augustus 1937 op de plaat gezet, verscheen in 1942 weer in herdruk onder de titel 
Luie Middag. Opnamen van Coleman Hawkins en Freddy Johnson uit 1937 
werden eveneens opnieuw uitgebracht: Something is gonna give me away heette nu 
Fantasie; Lamentation werd Jammerklacht}^ 

Overigens werden er ook na december 1941 nog diverse platenopnamen gemaakt, 
zowel live als in de studio, met een hoog swinggehalte. Jack Bulterman's Triple 
Sec, opgenomen door Decca in Brussel op 26 October 1943, was vanwege de lange 
drumsolo van Kees Kranenburg razend populair, evenals bijvoorbeeld het nummer 
Meditatie, uitgevoerd door Jan Mol en zijn 'Electro Kwartet', Wenteltrap van Dick 
Willebrandts en U-Bahn-Fox, gespeeld door de band van Fud Candrix.^7 

Behalve de reguliere grammofoonplatenmaatschappijen bleven bovendien ook 
de exploitanten van verschillende geluidsstudio's opnamen maken van bekende 
jazzmusici. Zo werden in Klankstudio Van Wouw aan de Heiligeweg te Amsterdam 
in de winter van 1943 een achttal nummers van het orkest van Piet van Dijk 
waaronder Ochtendstemming en Illusie op de plaat gezet, alsmede de compositie 
Buk-Shag (Peukjes rapen) van Charlie Nederpelt, uitgevoerd door het Hawaii-
ensemle de 'Puka Paka's' met Wout Steenhuis (g) en Peter Schilperoort (kl).1^8 

Nederlands eerste klankopname studio (NEKOS) aan de P.C. Hooftstraat bleef 
gedurende de bezetting eveneens in bedrijf. In de zomer van 1944 werden er zelfs 
een zestal nummers opgenomen van het joodse croonersduo Johnny en Jones. 
Beiden hadden toestemming gekregen om vanuit kamp Westerbork, waar ze als 
slopers van neergestorte vliegtuigen te werk waren gesteld, enkele dagen naar 
Amsterdam te gaan. De Westerbork Serenade was een van de liedjes, die ze tijdens 
hun verlof lieten registreren.1^ I n Den Haag zette Dolf Dienske zijn opname
activiteiten voort in de Lumirex Klankstudio aan het Irisplein en het Geluids 
Technisch Bureau van Gé Bakker beschikte over een eigen studio aan het Thom-
sonplein, waar onder andere de 'Moochers', het combo van Frans Vink jr., de 
'Swing Papa's' en het 'Miller Quartet' hun muziek lieten registreren.150 

De glasplaten, die de verschillende klankstudio's produceerden, kostten zo'n 
vijftig cent per stuk, maar ze werden slechts in een beperkte oplage - meestal niet 
meer dan enkele tienallen - uitgebracht. Sommigen bevatten evenwel zeldzame 
opnamen. Op de achterkant van Charlie Nederpelts Buk Shag stond bijvoorbeeld 
het nummer Louise, beter bekend als Louisiana, een Amerikaanse jazz-classic uit 
1926 en tijdens een concert van Dick Willebrandts op 23 juli 1944 in het Haagse 
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen werden onder andere Veilig Verkeer (Arti 
Shaw's Traffic Jam) en Waarom loopje mij zo straal voorbij {Yearning van Joseph 
Jo Burke) opgenomen door Gé Bakker, die ze onder zijn eigen GTB-label uit
bracht.151 
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Overigens waagden ook de gevestigde grammofoonplatenmaatschappijen zich 
in enkele gevallen aan Amerikaans repertoire. Zo werd het veelvuldig door de BBC 
uitgezonden Don't sit under the apple tree van Sam H. Stept op 15 december 1942 
tijdens een concert van Ernst van 't Hoff in het Brusselse Palais des Beaux Arts 
opgenomen door de Belgische Decca. Het nummer kwam zowel in België als in 
Nederland op de markt onder de titel 'Surrogaat Tabak'. Idaho, de populaire 
swing-hit uit de dertiger jaren van Jesse Stone, werd eveneens door Ernst van het 
Hoff op de plaat gezet en wel op 18 februari 1944 in de Olympia Studio te Brussel. 
De opname verscheen op het Belgische label Rythme onder de titel Vous avez une 
beau chapeau madame, hetgeen zowel in het Frans gezongen werd door de leden 
van het orkest, als in het Nederlands - 'Wat heeft U een mooie hoed mevrouw' 

— door tenorsaxofonist Harry van der Kruk.152 Take the "A " Train van Billy 
Strayhorn tenslotte, stond model voor Jack Bultermans Muziek voor Mitzy, dat 
op 1 juni 1943 in het Hilversumse Hof van Holland op de plaat werd vastgelegd 
door de Nederlandse Decca.153 

Vrijwel alle nummers werden uitgebracht onder een Nederlandse titel, alhoewel 
Decca daarnaast ook vaak de originele Engelse titel op de platenlabels bleef 
vermelden. Aux Ramblers Ball bijvoorbeeld verscheen in 1942 nog met de toe
voeging At the Ramblers Ball en ook Full House, een compositie van 'Ramblers'-
saxofonist André van der Ouderaa, stond zowel in het Engels als in het Nederlands 
— Een huis vol menschen — op het etiket. If you 've never been in love van Gus Deloof 
werd in 1942 zelfs onvertaald opnieuw uitgebracht en bovendien bleven ook 
opschriften als 'The Decca Record Co. Ltd.' en 'The Supreme Record' tot eind 
1944 gehandhaafd op de Nederlandse Decca-labels.154 

De autoriteiten op het DVK toonden aanvankelijk nauwelijks interesse voor de 
activiteiten van het relatief kleine Decca. In maart 1941 liet Goverts de journalist 
Willem van Beuningen een onderzoek uitvoeren naar 'de mogelijkheden van de 
oprichting eener Nederlandsche fabriek van Gramofoonplaten', als 'stimulans 
voor de Nederlandse orkesten, solisten en componisten' en 'om oude en nieuwe 
Nederlandsche muziek in breedere lagen bekend te maken', maar de van oorsprong 
Engelse onderneming van Van Zoelen werd in het eindverslag niet eens ge
noemd.155 De productiecapaciteit van de Hollandsche Decca Distributie N.v. was 
beperkt en behalve Van Zoelen beschikte alleen de Cinetone filmstudio van les 
en Jules Biedermann te Duivendrecht over een drietal persen, waarmee tijdens de 
bezetting kleine hoeveelheden platen voor het Duitse label Kristal geproduceerd 
werden, alsmede enkele NSB-platen, die uitkwamen onder het label De Drie
hoek.156 Pas nadat op 22 november 1941 de Kultuurkamerverordening was afge
kondigd, probeerde men vanuit het muziekgilde enige greep op de Nederlandse 
grammofoonplatenbranche te krijgen. Van Zoelen en de exploitanten van de 
diverse klankstudio's werkten met hun opnamenactiviteiten mee aan 'de voort
brenging, weergave, bewerking en verspreiding van kultuurgoed' en waren derhalve 
verplicht zich als lid aan te melden, hetgeen ook gebeurde.157 
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De platenhandelaren en vooral de platenimporteurs, die waren georganiseerd 
in de 'Nederlandsche Vereeniging van Gramofoonplatenimporteurs' (NVGI), ver
zetten zich evenwel tegen de aanmeldingsplicht.1'8 Zij waren van mening dat hun 
belangen beter konden worden behartigd in de nieuwe Organisatie voor het 
Nederlandsche Bedrijfsleven, die door een commissie onder leiding van de Rot
terdamse bankier Henri L. Woltersom werd opgebouwd naar het voorbeeld van 
de Duitse Wirtsschaftskammer. In het maandverslag van het muziekgilde over 
maart 1942 toonde Kultuurkamer-bestuurder J.J. van IJzeren zich uiterst somber 
over de gevoerde 'onderhandelingen met leidende figuren uit den gramofoon-
handel': 'deze meenen alleen in de Commissie Woltersom thuis te hooren. 
Besprekingen met de Commissie Woltersom hadden absoluut geen resultaat en 
bieden m.i. ook geen kans op een behoorlijke samenwerking.'1^ Uiteindelijk 
werd, 'teneinde in de meeste gevallen een dubbel lidmaatschap te voorkomen', 
toch tot een compromis besloten. Op 11 december 1942 maakten Goedewaagen 
en Woltersom in een gezamelijke persverklaring bekend dat uitgevers van boeken 
en drukwerken zich moesten aanmelden bij de NKK. 'Handelaren in muziekin
strumenten en gramofoonplaten' dienden lid te worden van de 'Organisatie voor 
het Nederlandsche Bedrijfsleven'.160 

De bemoeienis van de NKK en het DVK met de grammofoonplatenhandel bleef 
derhalve beperkt.101 Toen tijdens een vergadering van de departementale dienst 
Radio- en Filmcontrole op 8 mei 1943 de vraag werd gesteld 'of handelaren in 
gramofoonplaten verboden nummers op voorraad mochten hebben', luidde het 
antwoord: 'De platen mogen wel in voorraad zijn, doch niet ten gehoore worden 
gebracht of verkocht. Overtredingen dienen uitsluitend te worden gerappor
teerd.'102 Enkele maanden later gaven ambtenaren van het bureau Algemene 
Aangelegenheden op de afdeling Muziek van het DVK platenhandelaren en im
porteurs 'in overweging' om afgekeurde grammofoonplaten ter beschikking te 
stellen van de industrie, alwaar het aldus verkregen materiaal voor nieuwe persingen 
gebruikt kon worden.103 Dwingende maatregelen werden echter niet opgelegd, 
hetgeen sommige Duitse autoriteiten ertoe aanzette om zelf in te grijpen. Zo gaf 
de 'Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD - Aussenstelle Rotterdam', H J . 
Wölk, op i februari 1943 opdracht aan de gemeentepolitie te Sliedrecht om alle 
platenhandelaren en horeca-ondernemers in die gemeente te controleren: 

Vor Erscheinen einer grundsätzlichen Anordnung sind vorsorglich, umgehend 
alle im Handel, antiquarisch, sowie in Gaststätten usw. vorhandenen Schall
platten mit englischer, amerikanischer, russischer und jüdischer Musik zu 
beschlagnahmen. l64 

Wölk's initiatief was evenwel een uitzondering. Van een gecoördineerd toezicht 
op de grammofoonplatenhandel was geen sprake en ook producent Decca werd 
- afgezien van de platenlabels, waarop in de loop van 1942 het NKK-inschrijfnum-
mer (K 205) van de Amsterdamse leverancier Faddegon moest worden vermeld -
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nauwelijks iets in de weg gelegd.105 In het kader van een groots opgezette publi
citeitscampagne nam Van Zoelen per i februari 1943 zelfs het complete orkest van 
Dick Willebrandts in dienst. De band ging verschillende malen op tournee door 
Nederland, 'uiteraard met de bedoeling daarbij reclame te maken voor de Decca 
in het algemeen en in het bijzonder voor de gramofoonplaten, waarop enkele 
nummers van genoemd orkest zijn vastgelegd'. In nog geen jaar tijd keerde Van 
Zoelen de musici zo'n veertigduizend gulden aan salarissen uit, waarvan hij 
overigens de helft weer terug ontving van de 'Nederlandsche Omroep' als vergoe
ding voor de radio-optredens die het orkest verzorgde.166 

Door goede contacten te onderhouden met zowel de Duitse als de Nederlandse 
autoriteiten wist Van Zoelen de productie op gang te houden en zijn personeel 
te vrijwaren voor de arbeidsinzet. Zo verstuurde hij in juni 1943, na een persoonlijk 
onderhoud met het hoofd van de Abteilung Rundfunk van het Rijkscommissariaat, 
Eberhard Taubert, op diens verzoek 'eine Liste der bei uns jetzt beschäftigte 
Personen, mit Angabe der genauen Tätigkeiten'. In het begeleidend schrijven 
toonde hij zich echter tevens bereid om ten behoeve van Tauberts Rundfunkbe
treuungsstelle in Hilversum platen te persen en matrijzen te maken (waarvoor 
overigens de benodigde apparatuur ontbrak): 'Im anfang können wir nur vier 
Väter pro Woche garantieren, aber später werden wir allmählig die Produktion 
steigern können. Wir hoffen Ihre Aufträge zur Zeit zu bekommen.' Over gedwon
gen tewerkstelling van het personeel werd nadien niets meer venomen.l67 

Eind 1943, toen duidelijk was dat de plannen voor een grootschalige Nederlandse 
grammofoonplatenindustrie voorlopig niet gerealiseerd zouden worden, nam ook 
Goverts contact op met Van Zoelen.168 Hij wilde een serie van vijftig grammo
foonplaten uitbrengen onder de titel Zeven eeuwen Nederlandsche Muziek, 'met 
het doel de Nederlandsche auteurs en het Nederlandsche muziekleven te dienen'.l69 
Tijdens een bespreking op 22 februari 1944 kwamen Goverts en Van Zoelen 
overeen dat Decca de technische uitvoering op zich zou nemen en het departement 
zich over de samensteling van de reeks zou buigen: 'De inhoud dezer serie wordt 
geheel door mij vastgesteld', schreef Goverts ter bevestiging van het onderhoud, 
alhoewel het engageren van solisten 'met het noodige overleg' diende te geschie
den.170 Op verzoek van Van Zoelen verklaarde hij zich bovendien bereid om voor 
Jacob van Ginneken en Ger Oord, die respectievelijk als klankregisseur en opna
meleider in dienst moesten worden genomen, vrijstelling van de arbeidsinzet te 
bepleiten, hetgeen ook gebeurde: 'Diese Aufnahmen welche fur das niederländische 
musikkulturelle Leben im allgemeinen und für den Schulmusikunterricht beson
ders sehr wichtig sind, fordern eine gediegene Vorbereitung von einem sachver
ständigen technischen Stab', zo luidde de motivatie.171 Van Ginneken en Oord 
bleven gevrijwaard, maar van de geplande platenserie kwam, vanwege menings
verschillen over een door Van Zoelen gepresenteerd concept-contract en door 
'technische problemen bij de voorbereiding', uiteindelijk niets terecht. De reguliere 
productie werd wel voortgezet. Pas in oktober 1944, toen de elektriciteit in een 

250 



SWING EN JAZZ ONDER DRUK 

groot deel van Amsterdam werd uitgeschakeld, omdat onder andere ten gevolge 
van de spoorwegstaking de aanvoer van kolen stagneerde, stopten de persen.172 

Radio 

Anders dan de grammofoonplatenindustrie werd de Nederlandse radio van meet 
af aan volledig gecontroleerd door de Duitse autoriteiten. Al op 13 mei 1940, vier 
dagen na de inval, gaf Goebbels opdracht om 'ab heute nachmittag im Rundfunk 
altniederländische Landsknechts- und Geusen-Kampflieder' uit te zenden 'um sie 
als Bestandteil des deutschen Volksgutes zu charakterisieren'.173 De op Nederland 
gerichte propaganda-uitzendingen van de Duitse 'Auslandsrundfunk' waren even
wel volstrekt ontoereikend om een gevoel van verbondenheid met de bezetters te 
bewerkstelligen. Teneinde te voorkomen dat 'in Holland ein Nationalmythos 
wiederaufsteht' en om toenadering tussen bezetters en 'Besiegten' te bevorderen, 
moest radio-Hilversum — sinds dinsdagochtend 14 mei 1940 niet meer in de lucht 

- weer worden ingeschakeld: 'die sender Hilversum soll so schnell wie möglich 
ihre Arbeit wiederaufnehmen', zo verordonneerde Goebbels op de 'Ministerkon
ferenz' van 14 mei 1940, de dag waarop Nederland capituleerde.174 

De 'Rundfunkstaffel I' - onderdeel van de 'Propaganda-Staffel Holland', die in 
mei 1940 achter de fronttroepen aan Nederland binnen marcheerde — kreeg op
dracht naar Hilversum te gaan en de radiostudio's te bezetten. De ongeveer vijftien 
man sterke propagandacompagnie onder leiding van Sonderführer Arthur Freu
denberg arriveerde daar op 15 mei 1940 in een personenauto en twee vrachtwagens 
met materiaal om eventueel vernielde studio-apparatuur zo snel mogelijk weer te 
kunnen reparenen. Bij de AVRO-studio bleek alles echter in takt, en werden ze 
zelfs verwelkomd met bloemen. Na overleg met voorzitter Willem Vogt kon de 
AVRO diezelfde avond nog haar programma hervatten. Ook de bestuurders van 
de andere omroepverenigingen kregen tijdens een bespreking in de AVRO-studio 
op 17 mei 1940 van Freudenberg te horen dat zij hun uitzendingen mochten 
voortzetten, mits er geen hetze tegen het nationaal-socialisme zou worden gevoerd, 
hetgeen met instemming werd aanvaard. De omroepverenigingen stonden evenwel 
onder strikte controle van Sendeleiter Freudenberg, die met zijn staf, na enkele 
dagen in de AVRO-studio te hebben gebivakkeerd, twee villa's aan het Hilversumse 
Melkpad betrok. Bijgestaan door de uit Nederlandse ouders geboren Duitse officier 
Jan van Gorkom en de op 18 mei 1940 in Hilversum gearriveerde Oberingenieur 
Eberhard Taubert - beiden hadden al eerder in Nederland gewoond en gewerkt 

- richtte hij daar de 'Rundfunkbetreuungsstelle' (RBS) in, de Duitse commando-
centrale van de Nederlandse radio.175 

Ale 'conceptprogramma's' moesten minimaal veertien dagen voor de datum 
van uitzending bij de RBS ter controle worden ingeleverd, voor 'de tekst van het 
gesproken woord' gold een termijn van acht dagen. Daarnaast kreeg ook de 
Radio-omroep Controle-commissie' (ROCC) toestemming van Freudenberg om 

haar activiteiten voort te zetten, zodat er sprake was van een dubbele censuur.176 
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Om te voorkomen dat de luisteraars zouden afstemmen op buitenlandse zenders, 
werd bovendien het Abhörverbot von Auslandsendern, dat in Duitsland al sinds 
i september 1939 van kracht was, ook in Nederland afgekondigd. Op 4 juli 1940 
tekende Seyss-Inquart de 'Verordening ter bescherming van de bevolking tegen 
onjuiste berichtgeving', waarin gedreigd werd met onbeperkte geldboetes en 
gevangenisstraffen van maximaal tien jaar voor het luisteren naar andere dan de 
Nederlandse en Duitse radiozenders. Ook het verspreiden van berichten afkomstig 
van verboden radiozenders was strafbaar.177 

Omdat de Nederlandse genie op de terugtocht voor de Duitse troepen op 14 
mei 1940 de middengolfzender Hilversum en de kortegolfzender Huizen had 
opgeblazen, stond aanvankelijk alleen de middengolfzender Jaarsveld nog ter 
beschikking van de omroepverenigingen. Weliswaar maakte men ook gebruik van 
de langegolfzender Kootwijk, maar deze werd met ingang van 18 augustus 1940 
ingeschakeld voor de propaganda-uitzendingen van radio Bremen en het duurde 
nog tot begin november 1940 vooraleer de nieuwe middengolfzender Lopik, 
waarvan de bouw al voor de bezetting was begonnen, in bedrijf kon worden 
genomen.178 Desalniettemin stuurde de jurist A.A.M. Enserinck — hij was secre
taris van de radioraad, sinds 1929 het belangrijkste adviesorgaan van de regering 
inzake radio-aangelegenheden — het toekomstige uitzendschema voor beide zen
ders al in juli 1940 naar de omroepverenigingen. Volgens dit schema, dat na overleg 
met Freudenberg tot stand was gekomen, mochten alleen de programma's op de 
zender Jaarsveld (Hilversum 11, 301 meter) aangekondigd worden met vermelding 
van de naam van de betreffende omroep. De uitzendingen van de verschillende 
omroepen via de zender Lopik (Hilversum 1, 415 meter) stonden geprogrammeerd 
als 'het Nederlandsche programma'. Tijdens de uitzendingen mochten de namen 
van de omroepverenigingen niet genoemd worden, hetgeen zonder protest werd 
aanvaard. In tegenstelling tot het in het zendtijdbesluit van 1930 voorgeschreven 
'Algemeen Programma', dat door gebrek aan medewerking van de omroepvere
nigingen op niets uitliep, bleek het 'Nederlandsche programma' evenwel een 
voorafschaduwing van veel verdergaande maatregelen.179 

Op 12 december 1940, twee weken na de oprichting van het DVK, deelde 
Goedwaagen de voorzitters van de vier grootste omroepen (AVRO, VARA, KRO en 
NCRV) mee dat ir. Antoine Dubois was aangesteld als 'gemachtigde voor de 
concentratie der omroepverenigingen' en dat tegelijkertijd de NSß'er W.L.Z. van 
der Vegte was benoemd tot 'hoofd radiozaken' op het DVK en voorzitter van de 
radioraad. Dubois was directeur van de NOZEMA, de Nederlandsche Omroepzender 
Maatschappij n.v., die de verschillende zenders exploiteerde en ook belast was met 
de bouw van de zender bij Lopik. Hij kreeg opdracht om de oprichting van een 
nationale omroep voor te bereiden, waarbij de bestaande omroeporganisaties 
geleidelijk zouden verdwijnen. De omroepverenigingen reageerden aarzelend en 
verdeeld, maar legden zich uiteindelijk toch neer bij de 'reorganisatie'.180 

Op 19 december 1940 werd de 'Verordening houdende maatregelen op het 
gebied van den Nederlandschen radio-omroep' afgekondigd, volgens welke de 
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omroepzenders Lopik en Jaarsveld, alsmede alle particuliere radiocentrales werden 

onteigend en overgingen in eigendom van de staat. De exploitatie van zowel de 

radiozenders als de distributiecentrales werd overgedragen aan de P T T en volgens 

artikel 3 van de verordening moesten de luisteraars voortaan luistergeld gaan 

betalen.181 Drie maanden later, op 12 maart 1941, ondertekende Seyss-Inquart een 

tweede radioverordening, die voorzag in de ontbinding van het hele Nederlandse 

omroepbestel. De plaats van de omroeporganisaties werd ingenomen door een 

staatsbedrijf onder de naam Rijksradio-omroep, dat de samenstelling en uitvoering 

van de programma's van de Nederlandsche Omroep verzorgde en dat onder 

toezicht stond van het D V K . I 8 Z 

Tijdens een persconferentie op 8 april 1941 maakte Van der Vegte, die inmiddels 

de functie van 'raadadviseur bij het DVK' bekleedde, bekend dat de NSß'er Willem 

Arie Herweyer was benoemd tot directeur van de nieuwe gelijkgeschakelde Ne

derlandsche Omroep: 

Wat de programma's betreft, deze zullen in de naaste toekomst steeds verbeterd 

worden. Er wordt naar gestreefd vervlakking te voorkomen. In verband 

hiermede wordt erop gewezen, dat zeer zeker ook goede Jazzmuziek zal worden 

gegeven. Hot-jazz zal echter uit de programma's worden geweerd.18^ 

Met dat laatste hadden de omroepverenigingen in de voorbije maanden overigens 

al een aanvang gemaakt. O p 10 mei 1940, de dag van de invasie, gaf KRO-voorzitter 

pater J.K.M. Dito zijn programmamakers opdracht geen Engelse platen te draaien, 

'om de Duitsers niet te veel te storen'. Weliswaar had programmachef Eli Bomli 

van de VARA juist uitdrukkelijk verboden om Duitse platen te draaien, maar ook 

hij zag zich gedwongen concessies te doen. In juli 1940 liet hij de RBS weten dat 

composities van de NSß'er Jonny Heykens, die sinds mei 1939 bij de VARA verboden 

waren, weer gespeeld mochten worden.1 8 4 De AVRO paste haar muziekprogram-

mering eveneens in pro-Duitse zin aan. He t orkest van Klaas van Beeck werd per 

1 augustus 1940 zonder opgaaf van redenen ontslagen, maar over het ensemble 

van dirigent Louis Schmidt alias Kovacs Lajos, die evenals Heykens een voorstander 

was van de 'nieuwe orde', toonde AVRO-voorzitter Willem Vogt zich in de 

Radiobode bijzonder enthousiast: 

Louis Schmidt zoekt reeds naar de beste vedels en de vaardigste vingeren om 

zijn octet, dat hij nu en dan wenst te zien uitdijen tot een compleet strijkorkest, 

weer voor de microfoon te kunnen groeperen.185 

Duits repertoire domineerde de muziekprogramma's. Niet alleen het ensemble 

van Louis Schmidt, ook de andere omroeporkesten, zoals de 'Melodisten' van de 

KRO onder leiding van Piet Lustenhouwer en het AVRO-amusementsorkest gedi

rigeerd door Elzard Kuhlman, speelden voornamelijk Duitse schlagers, marsen en 

soldatenliederen en zowel de NCRV als de AVRO en de KRO zonden regelmatig 
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'Wunschkonzerten' uit voor de in Nederland gelegerde Duitse militairen. Daar
naast werden er ook propramma's overgenomen van de Berlijnse RRG met Bach-
cantates en 'Wehrmachtkonzerten' en waren er herhaaldelijk koren en muziek
korpsen van de Waffen-ss te horen.186 In reactie op de meegaandheid van de 
omroepverenigingen zegden veel luisteraars hun lidmaatschap en hun abonnement 
op de omroepbladen op. Sinds het begin van de bezetting bleek bovendien ook 
de verkoop van radiotoestellen (waarmee buitenlandse zenders konden worden 
ontvangen) fors te zijn gestegen, terwijl het aantal aansluitingen op de draadom
roep, waarover alleen Hilversum I en il en Duitse zenders werden doorgegeven, 
juist sterk was gedaald.187 

Om te voorkomen dat de luisterdichtheid nog verder zou afnemen, was het 
zaak om het muziekaanbod van de nieuwe NO althans gedeeltelijk af te stemmen 
op de smaak van het grote publiek. Derhalve informeerde NO-directeur Herweyer 
op 28 mei 1941 bij H.J.R. Schaffers, voormalig programmachef van de KRO en nu 
hoofd van deprogrammadienst, hoe het stond met de 'Ramblers'. Volgens Schaffers 
liep het contract, dat oorspronkelijk door de VARA met het orkest was afgesloten, 
pas af op 1 september 1941: 'De afspraak is nu deze, dat de heer Louis Schmidt 
zich persoonlijk bezighoudt met de training van het orkest in de richting zooals 
deze door ons gewenscht wordt.'188 Herweyer besloot daarop het contract met de 
'Ramblers' te continueren. Vanaf 1 juni 1942 werd de verbindtenis zelfs omgezet 
in een min of meer vast dienstverband. De musici moesten elke dag beschikbaar 
zijn en verplichtten zich minimaal vijf uitzendingen per week te verzorgen tegen 
een weekhonorarium van ƒ900, 'uit te betalen door den heer Masman'.l89 

Vanuit het DVK startte J. de Kloet, die Van der Vegte op 20 maart 1941 als hoofd 
van de afdeling Radio- en Filmzaken van het DVK was opgevolgd, een wervingsactie 
voor de draadomroep. Op 3 april 1941 schreef hij 'het hoofdbestuur der PTT' dat 
hij had besloten tot het instellen van 'een acquisitie-afdeling, die tot taak heeft 
het terugwinnen van oude abonné's en het aanwerven van nieuwe'. 'Teneinde het 
terugkomen van voormalige abonné's voor hen aantrekkelijker te maken, is het 
de bedoeling, dat zij geen aansluitingskosten zullen betalen.'190 PTT-directeur-ge-
neraal M.H. Damme was evenwel van mening dat de aquisitie van luisteraars tot 
zijn competentie behoorde en dat daartoe 'alles wat mogelijk is' werd gedaan: 
'Ten bewijze daarvan moge ik U herinneren aan de verlaging van het abonnement 
tot ƒ18.- per jaar en aan mijn schrijven van 6 Maart 1941 waarin ik wederinvoering 
van het zgn. gramofoonuurtje voor de radio centrales bepleitte.'191 Uiteindelijk 
kwamen er, na interventie van secretaris-generaal K.J. Frederiks (Binnenlandse 
Zaken), zogenaamde 'acquisiteurs voor de radiodistributie' in dienst van de PTT 
en kregen ook de 'centrale-beheerders', die sinds de onteigening van hun bedrijf 
in loondienst van de PTT werkten, weer toestemming om, net als voorheen, eigen 
grammofoonplatenuurtjes te gaan uitzenden. Ze moesten daarmee echter wel 
wachten tot de programma's van de NO waren afgelopen. 
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De beheerders hebben zich, alvorens met de doorgifte van 'eigen gramofoon-

muziek' te beginnen, er van te vergewissen, dat in incidenteele gevallen de 

uitzending over beide of één van beide Nederlandsche Omroepzenders nà 

20.15 uur niet wordt voortgezet, in welk geval de bevoegdheid tot doorgifte 

van eigen gramofoonmuziek vervalt.192 

Ondanks het feit dat Seyss-Inquart in verordening 211 van 25 november 1940 'de 

zorg voor het pers- en radiowezen' had opgedragen aan het DVK, was de censuur 

van radioprogramma's in hoofdzaak een Duitse aangelegenheid. Vanuit een 

regelkamer in het RBS-kantoor aan het Hilversumse Melkpad werden alle pro

gramma's afgeluisterd en indien men zich niet precies hield aan de teksten, die 

door de RBS waren goegekeurd, konden de uitzendingen direct onderbroken 

worden. De avonduitzendingen mochten helemaal geen gesproken woord bevat

ten. Na acht uur was er alleen muziek te horen.1 9 3 Toen Freudenberg in maart 

1941 werd overgeplaatst naarde Rundfunkkommandostelle in het Berlijnse Pro-Mi, 

nam Eberhard Taubert de leiding van de RBS in Hilversum over. Weliswaar was 

de politieke leiding over de N O formeel in handen van het DVK, maar inhoudelijke 

bemoeienis van het departement met de radiocensuur werd door Taubert resoluut 

afgewezen. Alleen op artistiek gebied hield het DVK greep op de radioprogram

ma's . 1 ^ 

Zo werden onder andere de grammofoonplatenuurtjes van de radiodistributie-

centrales gecontroleerd. Aanvankelijk dienden de centrale-beheerders zich bij het 

selecteren van de platen nog te houden aan de door de ROCC samengestelde 

repertoirelijst A, maar zodra het DVK was opgericht, gaf Van der Vegte zijn 

partijgenoot Cor Kries uit Laren, die werkzaam was als muziekdocent en journalist, 

opdracht om deze lijst drastisch te herzien. 

In de eerste plaats zult U een 1000-tal platen van verschillend genre uitzoeken, 

opdat de radio-centrales voorloopig verder kunnen werken. Daaraanvolgende 

zult U het geheele repertoire onder handen nemen en in 3 categoriën verdeden, 

te weten: a. toegelaten platen; b. voorloopig niet te spelen platen; c. afgekeurde 

platen. De normen kunnen wij op dit oogenblik niet volkomen afbakenen, 

doch het is U voldoende duidelijk waarom het gaat.195 

Negen dagen later berichtte Kries dat hij al vierhonderd platen had uitgekozen, 

maar over de te hanteren criteria wilde hij toch nog graag nader ingelicht worden: 

'In een voorschrift van de Rundfunkbetreuungsstelle d.d. 2i-i- '4i wordt n.l. de 

uitzending van alle vocale muziek in de Engelsche taal verboden.' O o k in het 

Engels vertaalde Duitse liederen en werken van uitgewezen of geëmigreerde Duitse 

kunstenaars mochten niet langer geprogrammeerd worden: 'Gaarne vernam ik 

van U, of ik mij bij het vaststellen der nu toegelaten platen ook nauwgezet moet 

houden aan deze reeds verschenen en nog te verschijnen verordeningen.'196 Van 

der Vegte antwoordde dat 'het voorloopig het beste is, dat wij ons nauwkeurig 
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houden aan de voorschriften van de Duitsche autoriteiten'. Goede Engelse en 
Amerikaanse muziek die daardoor 'gesperd' werd, moest derhalve in categorie b 
worden ondergebracht: 'Later kunnen we dan deze muziek weer trachten te 
reclasseeren.'197 

Op 6 februari 1941 meldde Kries dat de selectie van het eerste duizendtal gereed 
was. Binnen enkele dagen zou hij Van der Vegte 'een overzichtelijke lijst' doen 
toekomen. Door de Landsdrukkerij gedrukte exemplaren van deze lijst werden 
door de PTT naar de ongeveer achthonderd radiocentrales gezonden.198 In maart 
presenteerde Kries, die voor zijn arbeid vijf gulden per uur ontving, een tweede 
lijst met wederom duizend geselecteerde platen, in juni een derde.1" Behalve de 
centralebeheerders ontvingen ook de bioscooptheaters een exempaar van deze 
lijsten, vergezeld van een toelichting: 

In de bioscopen mogen ter illustratie van films, voor of na de voorstellingen 
en gedurende de pauze, alsmede in wachtruimten, foyers en bij de ingang 
uitsluitend gramofoonplaten ten gehoore worden gebracht, die voorkomen in 
de lijst van voor radiodistributie goedgekeurde gramofoonplaten, uitgegeven 
door het hoofdbestuur der P .T.T. . 2 0 0 

Van de eerder geopperde mogelijkheid 'goede Engelsche en Amerikaansche mu
ziek' te reclasseren, kwam overigens niets meer terecht. 'Den laatsten tijd worden 
er herhaaldelijk Engelsche gramofoonplaten gedraaid', schreef De Kloet op 6 juni 
1941 aan NO-directeur Herweyer: 'Ik vestig Uw aandacht erop, dat deze toestand 
niet gewenscht is. De betreffende programma-afdeeling dient ook naar buiten te 
demonstreeren, dat zij den nieuwen tijd verstaat.'201 De beheerders van de radio
centrales ontvingen begin oktober 1941 een tweetal circulaires van de PTT met 
eensluidende aanwijzingen. Bij het doorgeven van eigen grammofoonmuziek 
moesten ze zich houden aan de hen toegezonden 'ie, 2e en 3e lijst van goedgekeurde 
grammofoonplaten en de daarop gegeven wijzigingsbladen'. Alleen wanneer de 
daarin opgenomen platen niet toereikend zouden zijn, mocht 'tot nader order' een 
keuze worden gemaakt uit de oude, door de ROCC vastgestelde repertoirelijst A: 

Bij deze laatste keuze dient er op te worden gelet dat gramofoonplaten, waarop 
muziek van Joodsche componisten, prestaties van joodsche artisten, hot-jazz 
alsmede muziek van Russische componisten verboden zijn, terwijl daarnaast 
gewaakt dient te worden tegen een overmaat van Engelsche amusementsmu-
ziek. Laatstbedoelde platen mogen uitsluitend worden aangekondigd met de 
woorden: 'Thans volgt Nr.... van het Repertoire A'.202 

Ook de NO diende zich bij de selectie van uit te zenden grammofoonplaten te 
houden aan de door Kries samengestelde lijsten. Bovendien kreeg Kries, nadat in 
de loop van 1941 de discotheken van de voormalige omroepverenigingen waren 
gecentraliseerd, opdracht om de hele collectie, die vele tienduizenden platen 
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omvatte, te controleren op de aanwezigheid van verboden composities. Hij was 
daarbij aangewezen op de medewerking van het hoofd van de omroepdiscotheek, 
Bep van de Brink. Van de Brink, nota bene een oud-leerlinge van Kries, trachtte 
evenwel de 'zuivering' waar mogelijk te saboteren. Dagelijks stak ze zo'n tien 
afgekeurde platen in een aktentas, die dan 's avonds door haar verloofde, de 
technicus G.N. van Heukelom, uit het gebouw gesmokkeld werd.203 

Bij het controleren van radioprogramma's beperkte het DVK zich overigens niet 
alleen tot de grammofoonmuziek Ook de door de NO uitgezonden live-muziek 
stond onder kritisch toezicht van het departement. Zo gaf De Kloet op 6 juni 
1941 aan Herweyer het advies meer onbekende composities van Johann Strauss te 
programmeren, in plaats van alleen 'de modestukken': 

Het valt ook op dat vergeleken bij de Duitsche orkesten het koperwerk van 
de Hollandsche orkesten meer te hooren is. In het orkest van Géczy hoort men 
meer strijkinstrumenten, terwijl in de meeste Hollandsche orkesten men vaak 
schetterende trompettonen hoort. 

De zettingen moesten derhalve 'in overeenstemming gebracht worden met de 
Duitsche arrangementen' 

Het is natuurlijk logisch, dat niet direct Von Géczy te benaderen is, maar men 
kan er naar sturen. 

Omdat de Lustige Witwe en andere overbekende potpourri's van Lehar te vaak 
werden gespeeld, werkten ze afstompend, meende De Kloet: 'vooral als een en 
ander in z.g. half-jazz-arrangementen gebracht wordt'.204 

Ondertussen werd er op de afdeling Muziek van het DVK druk gewerkt aan een 
vertaling van de 'Programmgestaltung des deutschen Musiklebens', inclusief een 
aantal bijbehorende 'Richtlijnen voor het samenstellen van programma's op het 
gebied der gramofoonplatenmuziek' en een door de RMPS opgestelde lijst met 
'Niet gewenschte werken'. Op 31 juli 1941 zond Goedewaagen het hele pakket 
onder de titel 'richtlijnen voor den omroep' naar Herweyer: 

Ik vestig in het bijzonder Uw aandacht op het gestelde dat een grooter 
percentage Nederlandsche muziek, zoowel klassieke als amusementsmuziek 
ten gehore moet worden gebracht. In het algemeen zal vooral de goede lichte 
muziek een zeer belangrijke plaats in den Omroep moeten innemen.205 

Die 'goede lichte muziek' mocht evenwel geen joodse werken, swing, hot-jazz of 
uit vijandelijke staten afkomstige composities meer bevatten. Daar werd niet alleen 
op toegezien door de afdeling Radio- en Filmzaken van het departement, maar 
ook door de afdeling Lichte Muziek en Kleinkunst van de NO, waar men volop 
aan zelfcensuur deed. Het DVK gaf aanwijzingen aangaande het repertoire en de 
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wijze van uitvoering, en controleerde voornamelijk achteraf. De taak van de 
NO-afdeling Lichte Muziek bestond volgens Herweyer uit 'het beperken en weren 
van volksvreemde en smaakbedervende muziek en teksten', alsmede 'het weer 
doen herleven van goede volksche- en volksmuziek'.206 

De afdeling stond onder leiding van de ex-programmaleider van de AVRO, mr. 
Jaap den Daas, die verantwoordelijk was voor de programmering van alle lichte 
muziek- en cabaretuitzendingen en tevens alle Winterhulp-, Vreugde en Arbeid
en Frontzorgavonden organiseerde. Hij controleerde de muziek zowel op tekstuele 
als artistieke inhoud en was minstens zo streng als zijn collega's op het DVK. Zo 
verzocht hij Theo Uden Masman de tekst van elk nieuw liedje dat hij in zijn 
repertoire opnam, geruime tijd voor de uitzending ter controle naar de 'Afdeeling 
Lichte Muziek' van de NO te sturen. 'Wij willen U er nadrukkelijk op wijzen, dat 
uitzending van liedjes, die de controle niet hebben gepasseerd, zeer onaangename 
gevolgen met zich mee kunnen brengen.'207 Nummers als O, Papaatje, Meisje aan 
het spinnenwiel of Dan is er maar één Holland kwamen zonder problemen door 
de keuring. Andere, waaronder een compositie van de Belg Maurice Pauwels en 
het liedje Slaapstee-zang, werden zonder opgaaf van redenen afgekeurd of mochten, 
zoals in het geval van de Serenada Espagnola van Willy Schootemeyer, alleen 
instrumentaal vertolkt worden.208 Niet alleen de 'Ramblers', maar ook de orkesten 
van Klaas van Beeck, Boyd Bachmann, Ernst van 't Hoff, Guus Jansen, Dolf van 
der Linden, Gregor Serban, Dick Willebrandts, Frans Wouters, Malando, het 
ensemle van Gerard van Krevelen, het begeleidingsorkest van het Zondagmiddag-
cabaret van NSß'er Otto Hendriks met o.a. saxofoniste Annie van 't Zelfde, het 
septet Johnny Ombach, de 'Melodisten' van Piet Lustenhouwer, het kwartet Jan 
Corduwener, de 'Kilima's', het Orkest 'Selecta', het 'Miller Quartet' en alle andere 
amusementsorkesten en solisten, die al of niet in vaste dienst voor de NO werkten, 
waren verplicht om hun liedteksten en in geval van twijfel ook de muziekpartitures 
ter controle in te zenden.209 

'Ter bevordering van het contact tusschen den Nederlandschen Omroep en den 
luisteraar' startte het DVK in de zomer van 1941 met de werving van radiocontroleurs. 

'Tot de taak van deze controleurs behoort o.a. het beluisteren der uitzendingen, 
het bespreken en doorgeven van opmerkingen of klachten der luisteraars uit 
hun ressort, alsmede het rapporteeren van folkloristische en cultureele onder
werpen, welke voor eventueele uitzending in aanmerking komen.210 

De betrokken ambtenaren moesten volgens De Kloet in staat zijn om vanuit 
nationaal-socialistisch oogpunt een oordeel uit te spreken over de programma's 
en derhalve vroeg hij de secretaris-generaal van de NSB, C.J. Huygen, een lijst van 
ongeveer veertig 'zeer vertrouwde kameraden' samen te stellen.211 Zesendertig van 
hen zouden tegen een salaris van ƒ2394,- per jaar aangesteld worden als controleur. 
Daarnaast waren nog eens vier chefcontroleurs en een hoofdcommies met twee 
stafmedewerkers voorzien. De totale kosten van het nieuw op te richten bureau 
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Radio- en Filmcontrole bedroegen zo'n ƒ130.000,- per jaar, waarvan ƒ30.000,-
door de NO betaald moest worden, 'aangezien door de controleurs ook werkzaam
heden verricht worden voor den omroep'.212 Uiteindelijk werden er zo'n 20 
standplaatscontroleurs aangesteld, verdeeld over vier regionale 'inspecties', die 
onder leiding stonden van een 'inspecteur. Om hun werkzaamheden naar behoren 
te kunnen vervullen, kregen ze de beschikking over een radio-ontvangsttoestel, 
inclusief een abonnement op de Luistergids en werden ze vrijgesteld van de 
verplichte omroepbijdrage.213 

Eind 1941 ontvingen de controleurs een lijst met 'Muziek, welke door den Omroep 
niet ten gehoore mag worden gebracht'. Volgens deze opgave was alle muziek van 
joodse, Engelse, Amerikaanse, Russische en Poolse origine verboden. Daarnaast 
bevatte de lijst ook een overzicht van door de RMPS verboden grammofoonplaten 
(onder anderen Nat Gonella), alsmede enkele door de afdeling Muziek van het 
DVK verboden composities, waaronder Ik houd van Holland, het Hawaii-nummer 
Aloh-Oe en het lied Hello Kitty, uitgevoerd door het orkest van Klaas van Beeck.214 

De lijst diende als 'richtlijn' bij het beoordelen van muziekprogramma's van 
zowel de NO als de radiocentrales. Na afloop van elke luisterdienst moesten de 
controleurs een dagrapport opmaken, waarin 'afwijkingen van de in den Luistergids 
vermelde programma's, zenderstoringen, cultureele meldingen, folkloristische 
meldingen' en 'algemeene opmerkingen' waren opgenomen.215 In deze laatste 
rubriek — en in de later ingevoerde 'bijzondere meldingen' — werden ook eventuele 
kritische opmerkingen over de uitgezonden muziekprogramma's genoteerd. Zo 
schreef standplaatscontroleur S.A. Moerman uit Abbenbroek op 19 september 
1941 over het orkest van Klaas van Beeck: 

Na gister gehoord te hebben in mijn luistertijd om 12 uur 35 dat gespeeld werd 
het zoo mooie Vilja-lied van Frans Léhar, zou vermoedelijk de componist er 
ook niet mee accoord zijn gegaan, dat zijn schepping op een dergelijke manier 
werd vermoord. (Jazz).210 

Toen bleek dat op 5 oktober 1941 ook de St. Louis Blues en het nummer Good 
night Ladies over Hilversum 11 waren uitgezonden, schreef De Kloet aan Herweyer 
dat zulks niet in overeenstemming was 'met de voor het programma van den 
Nederlandschen Omroep geldende richtlijnen'. 

Ik moge met klem verzoeken naar deze overtredingen een onderzoek te doen 
instellen, daar sterk de indruk bestaat dat de samenstellers van de programma's 
ontspanningsmuziek en van de gramofoonplatenprogramma's iedere gelegen
heid aangrijpen om verboden of ongewenschte muziek in eenigen vorm door 
den Omroep te laten brengen.2I7 
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Herweyer antwoordde dat alle maatregelen waren getroffen om herhaling in de 
toekomst te voorkomen.218 Hij had het hoofd van de programmadienst, de 
voormalig KRO-programmachef H.J.R. Schaffers, opdracht gegeven om de zaak 
streng te onderzoeken: 'Zo noodig zullen eenige Heeren de consequenties moeten 
trekken.'2I9 

Niettemin hielden de klachten over de door de NO geprogrammeerde dansmu
ziek aan. Op zondag 19 oktober 1941 had het ensemble van Frans Wouters 'het 
muziekstukje' A Tisket, a Tasket ten gehore gebracht: 'Ik vestig er nogmaals Uw 
aandacht op dat het op grond van de door den Secretaris-Generaal aan den Omroep 
gegeven richtlijnen niet gewenscht is Amerikaansche muziek ten gehoore te 
brengen', schreef De Kloet aan Herweyer.220 Een week later bleek de plaat Hello 
Kitty van Klaas van Beeck en zijn orkest te zijn uitgezonden: 'Aangezien volgens 
mededeeling van den heer Goverts ieder tweede woord van den tekst Engelsch is, 
moge ik U verzoeken deze plaat uit het repertoire te doen verwijderen.'221 

Goverts was overigens niet de enige die kritiek had op de door de NO geselecteer
de grammofoonmuziek. Radiocontroleur A.R. Jeen uit Voorburg meldde op 13 
januari 1942 dat niet alle titels van de uitgezonden grammofoonplaten afzonderlijk 
in de Luistergids stonden vermeld, hetgeen tot 'afwijking v/d toegestanen en 
goedgekeurde nummers' kon leiden. Later uitte hij ook zijn bedenkingen over 
het gehalte van het door de amusementsorkesten uitgevoerde zangrepertoire: 'Men 
vindt die liedjes meestal slap en kwallerig en mist elk spoor van geest of humor.'222 

Controleur A.N. Luchtenveld, standplaats Amersfoort, berichtte op 20 februari 
1942 naar het nummer Zeepbellen van het Revida-sextet te hebben geluisterd: 
'aangekondigd als aardige compositie, bleek dit te zijn: "Blowing Bubbles" (Oude 
Engelsche schlager).'223 Drie dagen later vestigde Luchtenveld de aandacht op de 
tijdens de ochtendgymnastiek ten gehore gebrachte muziek: 'de pianist speelde 
de voor den oorlog bekende wijs: "Een, twee, drie, de chestnuttree", een gedeelte 
van het degeneré-product: "The Lambeth Walk".'224 Controleur J. v.d. Bosch uit 
Apeldoorn tenslotte, liet zich kritisch uit over zangeres Sanny Day: 'Day meent 
schijnbaar niet dat Croonen tot het verleden behoort. Zij heeft denzelfden stijl 
als voorheen Anny Xofleer. De Duitsche taal kwam als American Slang door.'22* 

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van muzikale alternatieven konden der
gelijke onzorgvuldigheden evenwel moeilijk voorkomen worden. Door het uit
zendverbod van joodse, Engelse en Amerikaanse muziek en de strikte 'richtlijnen 
voor den omroep' aangaande swing en jazz, was er een nijpend gebrek aan goed 
amusementsrepertoire ontstaan. Weliswaar had Herweyer om in deze lacune te 
voorzien in het voorjaar van 1942 een 'prijsvraag voor amusementsmuziek' uitge
schreven, maar van de 643 inzendingen vielen er na een eerste schifting al meteen 
542 af. 'In verband de kwaliteit' zag de jury zich bovendien genoodzaakt geen 
eerste prijzen toe te kennen.22,6 

Om toch een tegenwicht te bieden aan het sterk internationaal georiënteerde 
amusementsrepertoire lanceerde Herweyer in de zomer van 1942 een nieuw 
muziekprogramma, onder de titel 'Nederlandsche Volksklanken'. Deze aanvan-
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keiijk veertiendaagse en later wekelijkse serie van Nederlandse volksliedjes, 'volk-
sche' liedjes en voordrachten werd samengesteld door de NSß'er Eddie Noordijk, 
violist van het ensemble Louis Schmidt en sinds maart 1942 chef-arrangeur bij de 
NO. Het programma voor de uitzending van 26 september 1942, dat Herweyer 
'ter kennisneming' naar de afdeling Muziek van het DVK zond, bevatte onder 
andere Zeg kwezelken wilde gij dansen, uitgevoerd door een gemengd koor, Marsch 
van den jongen Prins van Friesland (harmonie-orkest) en Limburg, mijn vaderland, 
gespeeld door het klein omroeporkest onder leiding van Hugo de Groot.227 Omdat 
verantwoord Volksch repertoire slechts in beperkte mate voorhanden was, beant
woordde het programma evenwel niet aan de verwachtingen. De algemeen pro
grammadirecteur van de NO, J.C. Plate, vond zelfs dat de 'Nederlandsche Volks
klanken' door gebrek aan afwisseling 'op den duur vervelend dreigden te worden'. 
Dit in tegenstelling tot het 'Duitsche Volksconcert', waar men over anderhalf 
miljoen concertstukken kon beschikken. Volgens Den Daas ging deze vergelijking 
echter niet op. Hij was van mening 'dat onze Volksklanken veel zuiverder van 
stijl en gehalte zijn en kultureel hooger staan'.228 

Niettemin vormden de wekelijkse drie kwartier 'Nederlandsche Volksklanken' 
maar een klein bestanddeel van het totale aanbod lichte muziek op de Nederlandse 
radio. WA-koren, marspotpourries en boerendansen werden slechts in beperkte 
kring geapprecieerd en derhalve bleef de NO, met het oog op de luisterdichtheid, 
aangewezen op de populaire dansorkesten, ook al was hun repertoire niet altijd 
in overeenstemming met de voorschriften. In oktober 1942 werd Herweyer daar 
nog eens op gewezen door D.A. de Rooy, die inmiddels De Kloet als hoofd van 
de afdeling Radio- en Filmwezen was opgevolgd: 'In het programma van Klaas 
van Beeck van 24 October a.s. komt voor het nummer "Net als jij", hetgeen de 
Hollandsche tekst is voor de foxtrot "Exactly like you".' Uit de rapporten van de 
radiocontroleurs bleek bovendien dat zowel door Frans Wouters als Klaas van 
Beeck meerdere malen 'de foxtrot "Kamperfoelie" (Honeysuckle Rose)' was ge
speeld: 

Terwijl Kaas van Beeck dikwijls het nummer 'Runnin' wild' (In volle vaart) 
ten gehoore brengt, speelt het orkest van Frans Wouters herhaaldelijk als 
'vioolsolo' de Amerikaansche foxtrot 'Body and Soul'.229 

Herweyer antwoordde dat hij Den Daas opdracht had gegeven geen 'verboden 
Amerikaansche nummers' meer te programmeren en dat ook aan de betreffende 
orkestleiders een rondschrijven was uitgegaan, maar desondanks bleven de amb
tenaren van de dienst Radio- en Filmcontrole in hun meldingen gewag maken 
van verboden Amerikaanse en Engelse composities.23° 

Overigens waren die meldingen niet de enige bron, waarop het departement 
zijn oordeel over de muziekuitzendingen van de NO baseerde. Naast het beluisteren 
van radioprogramma's hielden de radiocontroleurs zich ook bezig met het houden 
van opiniepeilingen. Volgens de in 1941 verstrekte 'Instructie voor de Radio-Con-
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troleurs', dienden zij daarbij het 'opzettelijk blijk geven van hun politieke gezind
heid' te vermijden, hetgeen inhield dat er bij het bezoeken van luisteraars geen 
NSB-speltjes gedragen mochten worden.2^ De meningen van de ondervraagden 
werden in afzonderlijke bijlagen opgetekend en vervolgens door de afdeling Radio-
en Filmzaken van het DVK onder de titel 'wat luisteraars zeggen' doorgestuurd 
naar de directeur van de NO. Doorgaans bevatten deze overzichten echter alleen 
reacties die het departement wenselijk achtte. Volgens Wat luisteraars zeggen van 
september 1942 bijvoorbeeld, verlangde het publiek 'wel dansmuziek, maar geen 
jazz': 'Liever een rustiger soort dansmuziek, zooals van Barnabas von Géczy.' Twee 
maanden later viel de mening van 'den gewonen werkman' te lezen: 'De Ramblers, 
Klaas van Beeck en Willebrandts kunnen gerust wat minder optreden en dan 
daarvoor in de plaats populaire muziek, die meer in den smaak zal vallen.' Een 
schoenmaker uit Bergen (NH) irriteerde zich vooral 'aan de baarlijke nonsens, die 
de dansorkesten van Theo Uden Masman en Klaas van Beeck in hun zgn. liedjes 
ten gehoore brengen', en in december 1942 werd 'een winkelier (pro)' opgevoerd: 
'Zijn grootste ergernis beleeft hij telkens wanneer b.v. de Leider Mussert voor de 
radio spreekt en pal daarop moderne Hot of Jazzmuziek gegeven wordt. Men kan 
wel volstaan vooraf en na de rede met passende marschmuziek.'232 

Herweyer reageerde meestal gelaten op dergelijke suggesties. Alleen wanneer er 
in zijn ogen sprake was van pertinente onjuistheden, beet hij van zich af. Toen 
eind september 1942 werd gemeld dat er volgens 'sommigen' te veel zware muziek 
werd uitgezonden, schreef hij: 'De verhouding is gemiddeld ± 25% Ernstige Mu
ziek en ± 50% Lichte Muziek. Van een te weinig Lichte Muziek is absoluut geen 
sprake.'233 Ook het verwijt dat de NO te veel Franse muziek programmeerde legde 
hij resoluut naast zich neer: 

Het aantal Fransche chansons wordt door ons streng gerantsoeneerd. In 
verband met het verbod van Engelsche, Amerikaansche en Joodsche muziek, 
zijn wij echter in onze keuze zeer beperkt, zoodat wij van goede Fransche 
muziek dankbaar gebruik maken.234 

De problemen rond de muziekprogrammering kwamen ook aan de orde tijdens 
de wekelijkse vergaderingen van de Programmaraad, waar de verschillende afde
lingshoofden van de NO in overleg met vertegenwoordigers van de RBS en het 
DVK het algemene programmabeleid bepaalden. H.Ph. Callenfels, hoofd van het 
bureau Radioprogramma's van de afdeling Radio- en Filmwezen, voerde meestal 
het woord namens het departement. Op de vergadering van 12 januari 1943 
beklaagde hij zich over 'den bonten middag van j.l. zaterdag': 'Daarbij werd op 
een zingenden zaag een Engelsche compositie ten gehoore gebracht.' In het 
programma voor 20 januari had hij bovendien het nummer 'Sam und Mary' 
aangetroffen: 'Deze namen doen spreker vermoeden, dat de titel vertaald is en het 
hier [eveneens] een Engelsche compositie betreft.'235 
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Ook op de liedteksten en met name op de 'refreirizangers' had Callenfels veel 
aan te merken en programmadirecteur J.C. Plate, die de Programmaraadsverga
deringen voorzat, deelde deze kritiek: 'Vooral Eddy Christiani is niet om aan te 
hooren', meende hij. 'Spreker vraagt zich af waarom er toch altijd gezongen moet 
worden bij deze soort muziek.' Volgens Den Daas was het nu eenmaal zo 'dat de 
menschen den refreinzang apprecieeren', maar het departement nam geen genoe
gen met dat antwoord.2^6 Op 16 maart 1943 stuurde Goverts een nota aan het 
hoofd van de afdeling Radio van het DVK, De Rooy, waarin hij stelde dat de 
refreinzang bij de dansorkesten 'op een zeer laag peil' stond: 

Ik doel hier vooral op het orkest van Boyd Bachmann. De zanger van dit orkest 
probeert zijn jargon, dat aan het Jordaansch of Haarlemmerdijksch doet 
denken, te verbergen achter een quasi Engelsche intonatie. Ik zou derhalve 
den Omroep in overweging willen geven, de refreinzang der dansorkesten, die 
over het algemeen vulgair is, muzikaal een aanfluiting en qua tekst imbeciel, 
aan een strenge critiek te onderwerpen en de verminkers van de Nederlandsche 
taal niet voor de microfoon toe te laten.237 

Herweyer, die van Callenfels een afschrift van de nota kreeg toegezonden, ant
woordde dat hij Boyd Bachmann en Klaas van Beeck had opgedragen de refreinzang 
tot een minimum te beperken en dat Boyd Bachmann voortaan alleen nog Deense 
liedjes voor de microfoon mocht brengen, maar vooralsnog hield de kritiek 
onverminderd aan: 

Een luisteraar te Den Haag, ambtenaar, lid der N.S.B., zegt, evenals trouwens 
vele anderen, dat hij de refreinzang bij het orkest van Frans Wouters, op z'n 
zachtst uitgedrukt, niet om aan te hooren vindt. Hij begrijpt niet, dat het in 
den tegenwoordigen tijd nog mogelijk is, dat dergelijk 'slap en miserabel 
gekreun' voor de microfoon wordt geduld. Dit 'gelal' heeft zoo weinig te maken 
met onzen Germaanschen volksaard, dat het onbegrijpelijk is, dat er nog 
luisteraars zijn, die hier waardering voor hebben.2^8 

De discussie rond Eddy Christiani spitste zich vooral toe op het nummer Ouwe 
Taaie. Weliswaar was het de afdeling Theater en Dans van het DVK niet gelukt 
om de herkomst van het lied vast te stellen, maar toch achtte Goverts het nummer 
niet geschikt voor uitzending door de NO: 

In verband met het 'succes' van 'Ouwe Taaie' wil de heer G. den Omroep 
adviseeren, voortaan liederen, waarbij de kans bestaat, dat zij Schlagers zullen 
worden, eerst na beoordeeling door het Dept. uit te zenden, daar het ook niet 
de bedoeling van den Omroep kan zijn, het quantum vulgaire uitingen te 
verhoogen.239 
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Uiteindelijk kreeg Herweyer op 15 mei 1943 te horen dat Ouwe Taaie door de 
afdeling Theater en Dans van het departement was afgekeurd 'en dat het Hoofd 
van de Afdeeling Muziek in verband hiermede besloten heeft dit nummer van 
alle Muziekprogramma's af te voeren.'240 

Ondanks de inspanningen die men zich getroostte om de 'taaizuiverheid' van 
de liedteksten te bevorderen en de amusementsmuziek op de radio te ontdoen 
van joodse, Engelse en Amerikaanse invloeden, lieten de resultaten veel te wensen 
over. 'Ieder volk schept zich zijn organen, die het voor zijn volksleven behoeft', 
schreef hoofdredacteur Willem Goedhuys van het weekblad De Waag op 12 maart 
1943 naar aanleiding van het tweejarig bestaan van de NO: 'Naarmate de volksaard 
in zijn uitingen belemmerd is of verzwakt, overwoekerd door volksvreemde 
elementen of vastgeloopen traditie, naar die mate zullen ook die organen een 
verwrongen beeld van dien volksaard geven.' De radio vormde daarop geen 
uitzondering. Ondanks het feit dat de verschillende omroepverenigingen al twee 
jaar eerder waren opgeheven en vervangen door een volledig door de staat gecon
troleerd omroepbedrijf, was de hoop op een 'volstrekt volksche, nationaal-socia
listische radio' nog niet verwezenlijkt: 'Niemand kan beweren, dat het rhythmische 
gehos van den Hot-jazz, die vele Omroep-dirigenten met hun orkesten ten gehoore 
brengen, in die richting wijst. Deze nagebootste negerkultuur kan ons onmogelijk 
tot Germaansch bewustzijn brengen.' Niet de radio was hiervoor verantwoordelijk, 
maar de luisteraars, die zich nog altijd verdrongen om een uitzending van Boyd 
Bachmann of Theo Uden Masman bij te wonen, 'alsof het hier een zaak betrof, 
die het diepste van het hart van het volk raakt'. Volgens Goedhuys was er sprake 
van 'een grote psychische moeheid van het publiek', een 'innerlijke slapheid', 
waarvoor de schuld gezocht moest worden in de 'stelselmatige vervlakkingspolitiek, 
die in onderwijs en verstrooiing, in pers en in andere cultuurorganen, in de 
decenniën vóór den oorlog is gevoerd'.241 

Als remedie werd gedurende het derde uitzendjaar van de NO gekozen voor 
intensivering van de censuur. In maart 1943 gaf De Rooy aan Herweyer te verstaan 
dat de door de dansorkesten uitgevoerde potpourri's niet in overeenstemming 
waren met de gegeven richtlijnen, omdat 'de muziek die de verschillende nummers 
verbindt door den bewerker (veelal de orkestleider) ontleend is aan verboden 
Engelsche of Amerikaansche nummers'. Orkesten die zich niet hielden aan de 
regels moesten 'dit ondervinden door het heffen van een belangrijke boete'.242 

Niet lang daarna werd 'de melodie van het Engelsche lied "My bonnie is over the 
ocean"', waarvan overigens niemand de componist kende, op aanwijzing van 
Callenfels toch uit de programma's geschrapt en tijdens de Programmaraadsver
gadering van 20 april 1943 drong De Rooy er bij Den Daas op aan om ook 'de 
jazzbewerking van het lied Chiribiribiri niet langer uit te zenden.243 

Het streven om, zoals Herweyer het uitdrukte, 'het muzikale peil der uitzen
dingen steeds zoo hoog mogelijk te stellen', werd in de lente van 1943 evenwel 
radicaal doorkruist door twee ingrijpende maatregelen van Duitse zijde.244 Tijdens 
de besprekingen van de Programmaraad op dinsdag 27 april 1943 verscheen 
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plotseling RBS-chef Taubert ter vergadering, met de mededeling dat de zender 
Hilversum il zou worden ingezet 'als propagandazender tegen Engeland': 

De betekenis van den omroep in oorlogstijd is niet alleen 'kriegswichtig', maar 
in bepaalde gevallen zelfs 'kriegsentscheidend'. Het zal iedereen duidelijk zijn 
dat ook de Nederlandsche Omroep zekere offers zal moeten brengen. Nu het 
aantal propaganda-uitzendingen van Engelsche en Amerikaansche zijde zich 
in het bijzonder sedert Maart j.l. zoo sterk heeft uitgebreid, zijn tegenmaat
regelen noodzakelijk, wil de Duitsche propaganda niet in het defensief gera
ken.2« 

Per i juni 1943 werd de zender Hilversum 11 aan de NO onttrokken en ook een 
deel van de apparatuur en de medewerkers, alsmede diverse door de omroep 
gecontracteerde musici, moesten worden afgestaan aan de RRG. Voor de overblij
vende zender Hilversum 1 werd een nieuw zendschema gemaakt. Daarnaast stelde 
men nog een 'beperkt programma' samen 'van 5 à 6 uur per dag' voor uitzending 
op het Hilversum u-kanaal van de draadomroep: 'Deze uitzendingen zullen echter 
hoofdzakelijk bestaan uit mechanische muziek.'246 

Door het wegvallen van het tweede programma 'moesten alle belangrijke 
uitzendingen zooveel mogelijk op Hilversum 1 tesamengebracht worden', schreef 
Herweyer in het jaarverslag van de NO over 1943-1944, hetgeen na ingrijpende 
programmatische aanpassingen ook gelukt was. Een tweede Duitse maatregel op 
het gebied van de radio baarde hem evenwel meer zorgen: 

De grootste tegenslag in het omroepjaar, dat achter ons ligt, was de beschikking 
van de bezettende overheid, waarbij de radio-ontvangtoestellen meerendeels 
ingeleverd moesten worden. Het beroofde den Omroep van ruim tweederde 
deel van zijn luisteraars.247 

De maatregel was erop gericht het afluisteren van vijandelijke zenders voorgoed 
onmogelijk te maken. In het verleden was er reeds diverse malen op aangedrongen. 
Al op 15 april 1941 had SS- und Polizeiführer Rauter, onder verwijzing naar de 
verordening 'ter bescherming van de Nederlandsche bevolking tegen onjuiste 
berichten', gelast dat alle 'Volljuden' hun radiotoestel 'in onbeschadigde toestand' 
moesten inleveren, en amper een half jaar later zag RBS-leider Taubert zich 
genoodzaakt stelling te nemen tegen het voornemen van 'verschiedenen deutschen 
Dienststellen' om een 'generelle Beschlagnahme aller Rundfunkgeräte' door te 
voeren: 'Die Einziehung wäre gleichbedeutend mit einer politischen Bankrot
erklärung', zo meende hij.248 Uit rapporten van de SD bleek evenwel dat, ondanks 
alle pogingen om het publiek aan de Nederlandse radio te binden, velen toch op 
buitenlandse zenders bleven afstemmen. Het 'Jahresbericht' van de SD over 1942 
vermeldde dat er in totaal 248 personen gearresteerd waren wegens 'Rundfunk
verbrechen'. Het aantal in beslaggenomen radio's bedroeg 360: 'Die deutschfeind-
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liehe Haltung niederländische Kreise wird durch das Abhören ausländischer 
Sender, insbesondere der englischen Nachrichten, stark beeinflusst und be
stärkt.'2^ 

In reactie op de April-mei-stakingen en onder druk van Wehrmachtsbefehlhaber 
F.C. Christiansen, die vreesde dat er bij een geallieerde invasie via radio-Londen 
instructies aan de burgerbevolking zouden worden verstrekt, kondigde Rauter 
uiteindelijk op 13 mei 1943 de inbeslagneming van alle radiotoestellen aan. Volgens 
artikel 1 van de betreffende beschikking waren 'alle zich in het bezette Nederlandse 
gebied bevindende radio-ontvangtoestellen, -toebehoren en -onderdelen, met 
onmiddellijke werking verbeurdverklaard'. De radio's dienden op het postkantoor 
of bij 'de ter plaatse bevoegde politiegezagsdrager' ingeleverd te worden en degenen, 
die deze verplichting niet nakwamen, riskeerden een onberperkte geldboete en 
maximaal vijfjaar gevangenisstraf.250 

Een voorstel van Goverts om bij toestellen van componisten en musici die 
beroepshalve naar de radio luisterden, alleen de ultra-korte-golf (waarop de geal
lieerde zenders het best te ontvangen waren) onbruikbaar te maken, werd door 
de afdeling Radio van het DVK als onhaalbaar bestempeld: 

De beschikking van den höheren s.S.- und Polizeifiihrer omvat ook ontvang
toestellen zonder Ultra-korte golf. Deze personen dienen dus een verzoek in 
voor vrijstelling van de verplichting tot inleveren.251 

Ten behoeve van caféhouders pleitte Goverts eveneens voor een speciale regeling. 
Wanneer zij zich mochten beperkten tot het inleveren van afstemspoelen en 
-condensatoren, kon hun radio-grammofooncombinatie alleen nog voor het af
spelen van grammofoonplaten gebruikt worden, hetgeen voorkwam dat er in hun 
zaak geen muziek meer te horen was. Ook dit voorstel werd afgewezen, maar 
horeca-ondernemers die hun radio hadden ingeleverd, kregen wel de mogelijkheid 
om een verzoekschrift in te dienen 'tot teruggave van het versterkergedeelte van 
het ingeleverde ontvangtoestel'.252 

Op 2 oktober 1943 maakte Rauter middels een krantenpublicatie bekend dat 
personen die hun radio hadden achtergehouden nog tot 20 oktober in de gele
genheid werden gesteld om zonder strafvervolging aan hun inleveringsplicht te 
voldoen. Daarna zou 'met bijzondere strengheid worden opgetreden'.253 Vier 
dagen voor het verstrijken van de termijn verscheen opnieuw een bekendmaking 
van Rauter in de pers: 

Ik vestig er in het bijzonder de aandacht op, dat ik in ieder geval van niet 
inlevering of van heimelijk wegwerken van een toestel als eersten strafmaatregel 
last zal geven tot onmiddelijke verbeurdverklaring van het geheele huisraad, 
met inbegrip van de meubels.254 
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Het aantal radiotoestellen in Nederland was toen inmiddels al gedecimeerd, 
hetgeen - gezien de relatief geringe hoeveelheid distributie-aansluitingen - inhield 
dat het luisteraarsbestand van de NO met ruim 75 procent was afgenomen. 
Bovendien moesten de overgebleven 400.000 luisteraars met een aansluiting op 
het distributienet en de ongeveer 55.000 NSß'ers, die hun radiotoestel wel moch
ten houden, het voortaan stellen zonder de Luistergids. Het programmablad van 
de NO, dat sinds januari 1942 de oude omroepbladen verving en overigens nooit 
meer dan 90.000 abonnees telde, werd in juni 1943 wegens papierschaarste opge
heven.255 

Door het enorme verlies aan luisteraars en uitzendcapaciteit had de radio als 
propagandamedium sterk aan betekenis ingeboet, hetgeen onder andere tot uiting 
kwam in een belangrijke daling van het aantal 'bijzondere- en kultureele meldingen' 
dat ten behoeve van de programmamakers door de radiocontroleurs werd inzon
den. Nadat De Rooy zich hierover op 17 augustus 1943 had beklaagd, gaf De 
Ranitz opdracht om alsnog 'in voldoende mate Kultureele meldingen aan de 
Radio-afdeeling te verstrekken'.250 De standplaatscontroleurs ressorteerden toen 
evenwel niet meer onder de afdeling Radio-en Filmwezen, maar onder het op 8 
juli 1943 opgerichte bureau Buitendienst van de afdeling Kabinet en Juridische 
zaken. De reorganistatie hing samen met een aanzienlijke uitbreiding van contro
letaken, waardoor er voor de betrokken ambtenaren nauwelijks nog tijd was om 
naar de radio te luisteren. Het aantal 'meldingen' over uitzendingen van de NO 
bleef derhalve veel lager dan voorheen.257 

Desondanks probeerde men op de afdeling Radio van het DVK toch greep te 
houden op de programma's. De censuur richtte zich nu vooral op de de 'eigen 
gramofoonplatenuurtjes' van de radiocentrales. Eind februari 1943 had De Rooy 
al een '8e lijst van goedgekeurde gramofoonplaten' verzonden aan Van de Vegte, 
die in december 1941 was benoemd tot directeur-generaal van de PTT: 'Gaarne zal 
ik t.z.t. zoals gebruikelijk de drukproeven ter correctie van U ontvangen. De 9e 
lijst hoop ik U zoo spoedig mogelijk te kunnen toezenden.'258 

Vanwege het grote aantal afgekeurde platen hadden de centralebeheerders echter 
in toenemende mate te kampen met een gebrek aan repertoire. Volgens een 
schrijven van de PTT- 'afdeeling radiocentralen' aan het DVK van 19 april 1943 was 

de voorraad toegelaten gramofoonplaten inmiddels dermate ontoereikend 
geworden dat het dringend gewenscht is, de ter beschikking staande platen 
binnen korten termijn op toelaatbaarheid te onderzoeken, teneinde de alsnog 
goedgekeurde opnamen in de gramotheek te kunnen opnemen.259 

Bij de PTT was men intussen begonnen met het inventariseren van alle bij de 
centrales aanwezige grammofoonplaten en het aanleggen van een centraal depot 
van waaruit de beheerders konden worden bevoorraad. Aan gedrukte lijsten van 
goedgekeurd grammofoonrepertoire was derhalve geen behoefte meer, zo schreef 
de chef van de afdeling Radiocentralen, A. Fibbe, op 15 mei 1943 aan het DVK: 
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De beslissing of een gramofbonopname al dan niet in det repertoire kan worden 
opgenomen, zal, uit den aard der zaak, in Uw handen moeten blijven. De 
geringe ter beschikking staande platenvoorraden bij de radiocentralen, alsmede 
de beperkte leveringsmogelijkheden der fabrieken, maken het echter noodza
kelijk, dat vorenbedoelde beslissingen steeds zo spoedig mogelijk na aanvrage 
worden genomen, wil de verzorging van eigen gramofoonmuziek der radio
centralen niet in gevaar worden gebracht.200 

De door de afdeling Radiocentralen van de PTT opgestelde 'gramofoonplaten-op-
gaven' werden met grote regelmaat ter beoordeling naar de afdeling Radio van 
het DVK gestuurd. Behalve lijsten met platen uit de aanwezige voorraad bevatten 
de opgaven ook catalogi van Duitse platenfirma's met nieuwe uitgaven: 

Hiermede verzoek ik U mij te willen berichten of de gramofoonplaten, vermeld 
in de bijgaande nieuwe uitgave der Electrola-fabrieken, zonder bezwaar Uwer
zijds kunnen worden opgenomen in de gramofoonplatencollecties der radio
centralen, ter verzorging van de doorgifte van eigen gramofoonmuziek.201 

De 'Neuerscheinungen' van Electrola op het label Columbia werden overigens 
allemaal toegelaten, evenals de foxtrots van Ernst van 't Hoff, Lutz Templin, 
Tullio Mobiglia, Jean Orner en het kwartet van Freddy Brocksieper, die in maart 
en april door Siemens op het label Polydor waren uitgebracht.202 Van de reeds 
beschikbare platen werden er wel veel afgekeurd, onder andere Eine Kleinigkeit 
'langs. Foxtrot von Guus Jansen', Ciribiribin uitgevoerd door Ernst van 't Hoff 
en Im Dämmerlicht'\a.ngsa.mer Foxtrot (Ellington)'. Nummers als Wenn du einmal 
ein Mädel magst en Unter blühenden Bäumen, uitgevoerd door het Tanzorchester 
van Oscar Joost, waren voorzien van een kruisje en 'kwamen nog voor een nadere 
beoordeeling in aanmerking'.263 

Naast het grammofoonplatenrepertoire van de radiocentrales bleef het DVK ook 
de muziekprogrammering van de NO streng controleren. Telkens wanneer er 
verboden Engelse of Amerikaanse composities waren uitgezonden, ontving Her-
weyer daarover een schrijven van De Rooy of Callenfels, met het verzoek de 
betreffende nummers uit het repertoire te schrappen. Zo werd op 20 juli 1943 de 
aandacht gevestigd op de twee Cavelli's, een accordeonduo, dat aan het eind van 
een potpourri de herkenningsmelodie van het Paramount-Filmnieuws, 'een Ame-
rikaansche compositie', zou hebben gespeeld. Een maand later bleek het eveneens 
Amerikaanse Chasing Shadows te zijn uitgevoerd door de pianiste van het ensemble 
van Bandi Balogh en op 21 augustus 1943 was door Frans van Schaik een 'zwer
verslied' gezongen, 'waarvan de melodie ontleend was aan een Engelsche compo-
sitie'.26« 

Behalve De Rooy en Callenfels stoorde ook Goverts zich aan de repertoirekeuze 
van de programmamakers. Al op 1 juli 1943 had hij zich in een 'nota voor het 
hoofd van de afdeling radio' zeer kritisch uitgelaten over het peil van de door de 
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NO uitgezonden amusementsmuziek. Volgens De Rooy werd deze kritiek gedeeld 
door programmadirecteur Plate, maar vanwege het grote aantal zenduren voor 
lichte muziek en 'de zeer geringe productie van goede Nederlandsche amusements
muziek' was het 'thans nog niet mogelijk een ingrijpende zuivering van het 
repertoire door te voeren'. De door Goverts waargenomen 'uitwassen' in de door 
het orkest van Klaas van Beeck uitgevoerde dansmuziek, die veel 'negersche 
elementen' bevatte, waren naar de mening van Plate een gevolg van het feit dat 
verscheidene leden van het orkest waren opgeroepen voor de arbeidsinzet in 
Duitsland: 

Voor de opengevallen plaatsen werden musici geëngageerd van wie later bleek, 
dat zij bij hun spel met de door U gewraakte neger-inslag behept waren. De 
Programma-Directeur heeft reeds stappen ondernomen teneinde deze krach
ten te doen omscholen en hoopt, dat de ongewenschte invloeden spoedig 
zullen verdwijnen.2"5 

Dat bleek niet het geval. Op 23 augustus 1943 stuurde De Rooy een lange brief 
aan Herweyer naar aanleiding van een tweede, veel uitvoeriger nota van Goverts 
- die overigens was opgesteld door Van Steensel van der Aa — over de prestaties 
van de amusementsorkesten bij de Omroep: 

In dit rapport wordt te kennen gegeven, dat de stijl van arrangeren en uitvoeren 
meer en meer gaat in de richting van de bekende Amerikaansche dansorkesten, 
welke den naam hebben typische 'swing-bands' te zijn. 

De orkesten van o.a. Dick Willebrandts en Frans Wouters hadden een repertoire 
dat wemelde van 

pseudo-Amerikaansche swing-nummers, zooals 'Studio 24', alle van Neder
landsche arrangeurs, die typisch Amerikaansche cliché's van circa drie jaar 
geleden op inderdaad verbluffend knappe wijze aan elkaar weten te plakken. 

In de brief werd vervolgens een radio-optreden van Frans Wouters aangehaald 
met 'enkele bijzonder frapante Amerikanismen t.w. een vertolking in den zeer 
bekende stijl van het Benny Goodman-kwartet, alsmede een zeer negersche 
"boogie-woogie" vertolking, getiteld "Lange muzikale vingers'". Dat men met 
dergelijke titels om de tuin werd geleid, was bekend: 

Het Amerikaansche repertoire wordt nog altijd onder vertaalde titels en met 
gefingeerde componisten (d.w.z. de arrangeur wordt veelal als componist 
genoemd) voor de microfoon gebracht: op 16 Juli j.l. 'De Japanese Zandman' 
(Japanese Sandman van Rich. A. Whiting) terwijl op denzelfde dag 'de Paka 
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Puka's' volgde met 'Louisiana', dat werd aangekondigd als 'Louise' van Petet 
Schilpetoort. 

Ook was er nog steeds sptake van 'z.g. "hot occarino-spel" en ander komisch 
bedoeld infantiel musiceren; effecten, die behooren tot het hoofdstuk "Joodsche 
gijn'". Uit de door de afdeling Muziek geconstateerde afwijkingen van de voor
schriften bleek dat de radio-orkesten geen enkele medewerking verleenden aan de 
cultuurpolitiek van het departement. Goverts had derhalve aangedrongen op een 
grondige keuring van het te spelen repertoire door de afdeling Muziek van de NO, 
waarbij behalve de componist en de titel ook de inhoud van de composities en 
de stijl van de orkesten kritisch getoetst moesten worden: 'Wij zullen het op prijs 
stellen', schreef De Rooy, 'van U te vernemen, welke maatregelen U hebt kunnen 
treffen om een goede keuring te waarborgen'.266 

Een reactie van Herweyer bleef vooralsnog uit, maar de door Goverts geuite kritiek 
kwam wel ter sprake in de 'Propagandaraad' van het DVK, waar onder voorzitter
schap van De Ranitz het algemene propagandabeleid werd bepaald. Tijdens de 
zitting van 21 september 1943 las het hoofd van de afdeling Perswezen en Propa
ganda, Max Blokzijl, de klachten voor, waarna een gedachtewisseling volgde 'over 
het wel of niet accepteren van jazzmuziek': 

Men is het erover eens, dat er in dezen oorlogstijd vele en goede amusements-
muziek mag gegeven worden, waarbij dan ook jazz-muziek hoort, maar dan 
moet deze jazz-muziek ook goed zijn en niet de indruk maken van een joodsche 
negercultus. Zelfs Uden Masman vervalt dikwijls voor de radio in een hot-stijl, 
hetgeen absoluut fout is. Het is gebleken dat zijn orkest b.v. bij Frontzorgavon-
den veel beter te voorschijn kwam. 

Overwogen werd om de leden van de propagandaraad bij toerbeurt aanwezig te 
laten zijn bij de programmavergaderingen te Hilversum en het hoofd van de 
afdeling Kultureele Propaganda, F.A.J. Vermeulen, opperde het idee om de 
componist Alexander Voormolen een 'prijsvraag voor goede amusementsmuziek' 
te laten samenstellen. Volgens secretaris K.J.J. Ingerman, die uitvoerig over zijn 
ervaringen in Afrika sprak, 'waar hij geregeld negermuziek hoorde', kon het 
probleem evenwel niet onmiddelijk opgelost worden: 

Dit alles zal van zelf, geleidelijk gebeuren na den oorlog, wanneer in Europa 
overal het Nationaal-Socialisme aan het bewind is en daardoor ook op muzikaal 
gebied de volkeren zullen worden opgevoed in beteren zin.207 

Vier dagen later reageerde Herweyer op de brief van De Rooy. Met ingang van 1 
oktober 1943 zou orkestleider Elzard Kuhlman de controle op zich nemen van 'de 
programma's, waarin Amerikanismen en Anglicismen plegen voor te komen'.268 
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Maar Goverts bleef pessimistisch. Tijdens de wekenlijkse vergadering van afde
lingshoofden op 24 september 1943 wees hij erop dat de klachten over de door de 
NO uitgezonden dansmuziek moeilijk volkomen ernstig waren te nemen, 'aange
zien veelal datgene wat voor de Nederlandsche orkesten wordt verboden, in 
grootere mate wordt uitgezonden door de zenders Bremen en Hilversum 11'.269 

Een maand later stuurde hij ook Bergfeld een brief 'über die Schwierigkeiten die 
dadurch entstehen dass deutsche Sender und auch deutsche Kapellen verniggerte 
Musik regelmässig spielen, indem in Holland - jetzt auch in Sachsen - alle Jazz
entartung unterbunden ist'.27° 

Niettemin bleef men op de afdeling Radio van het DVK de uitzendingen van 
de NO minutieus controleren. Eind oktober 1943 viel Callenfels over het platen
programma 'Van de eene melodie in de andere', waarin, zo was hem gemeld, 'de 
Amerikaansche compositie' Beautifiill Island of somewhere voorkwam en op 4 
november 1943 had hij 'des morgens na de nieuwsberichten' zelfs een 'syncopation' 
ontwaard in een werk van Chopin. Tijdens de vergadering van de Programmaraad 
op 9 november 1943 verklaarde hij de betreffende opname voor verder gebruik 
ongeschikt te vinden: 'De Hr. Plate is het hiermee eens en zal de plaat opvorde
ren.'271 Ook volgens Herweyer, die ter gelegenheid van de eerste Programma-
raadsvergadering van het nieuwe jaar een lange redevoering hield, moest de omroep 
blijven streven naar 'verbetering der amusementsmuziek' en daartoe diende de 
afdeling Lichte Muziek vooral aandacht te besteden 'aan de prestaties van onze 
eigen orkesten'. 'Spreker kent alle moeilijkheden op dit gebied. Misschien is het 
mogelijk dat wij uit onze orkesten één enkele keurtroep samenstellen, welke een 
voorbeeld zal moeten geven, hoe het moet zijn.'272 

Om de beschikbare zendtijd te vullen, bleef men voorlopig echter nog aange
wezen op de populaire dansorkesten van Willebrandts en Masman, die ondanks 
alle waarschuwingen maar moeilijk in het gareel te krijgen waren. Volgens een 
schrijven van Callenfels aan Herweyer van 14 maart 1944 had het orkest van 
Masman de compositie Triple Sec ten gehore gebracht, 'welker uitvoering aan 
genoemd orkest door mijn afdeeling Muziek is verboden wegens de daarin 
voorkomende te lange slagwerk-solo'.273 Een maand later bleek bovendien dat 
door Masman in het programma 'Bonte Verscheidenheid' ook de 'verboden 
compositie "Ouwe Taaie"' was gespeeld.274 Al in januari 1944 had Herweyer het 
DVK gewezen op een artikel in het Dagbladvan Antwerpen 'waarin de heer Christiani 
zich ietwat smalend uitlaat over het verbod van "hot" muziek in Nederland en 
waarin hij met nadruk het in ons land verboden lied "Ouwe Taaie" als de beste 
schlager van het jaar naar voren brengt'. Volgens Herweyer was het aanbevelens
waardig om uitzending van het lied door de Belgische radio te verbieden, maar 
zelf slaagde hij er ook niet in om het nummer uit de programma's te houden.275 

Op 3 mei 1944 was Ouwe Taaie wederom uitgezonden, 'gespeeld en gezongen', 
zo berichtte standplaatscontroleur C. Nikkeis van de departementale Buitendienst 
in een 'bijzondere melding', en twee dagen later liet Callenfels weten dat ook het 
nummer Triple Sec weer op het programma stond.276 
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Afgezien van dergelijke onzorgvuldigheden was het vanwege de geringe hoe
veelheid beschikbaar repertoire evenwel onmogelijk om bij de selectie al te kies
keurig te werk gaan. Bovendien, zo meende Herweyer, begon er 'aan het peil der 
muziekbeoefening in het algemeen' steeds meer te ontbreken. Ook Goverts erkende 
dat er sprake was van een 'accuut onderwijsprobleem', maar was niettemin van 
mening dat met de bestaande orkesten meer resultaat te boeken viel: 'Ook goede 
ensembles "gelooven het soms wel" en spelen dan met een animo van nul komma 
nul', schreef hij op 23 juni 1944 aan Herweyer. 

Als nu vast maar eens kon worden bereikt, dat er steeds met plezier werd 
gemusiceerd, dan was toch al heel wat gewonnen. En om dan daarnaast eens 
een wat strenger selectie te houden op hetgeen men speelt, lijkt mij toch geen 
overdreven moeilijkheid.277 

Gedurende de zomermaanden spitste de discussie tussen Goverts en Herweyer 
zich toe op Hawaii-muziek. Goverts had Herweyer al op 10 maart 1944 laten weten 
dat het uitzenden van Hawaii-muziek 'geheel achterwege' diende te blijven. 'Deze 
muziek en de Hawaiaansche wijze van musiceeren (glissandi, opslepen van den 
toon, sterk vibrato) is verboden.'278 Half juni ontving Herweyer opnieuw een 
schrijven van Goverts met de mededeling dat Boyd Bachmann 'als verbinding 
enkele maten Hawai-muziek tusschen de nummers speelde' en dat het ensemble 
Gerard van Krevelen het nummer Kleines Mädchen von Hawaii ten gehore had 
gebracht, 'eveneens met toepassing van Hawai-glisando en vibrati'.279 In zijn 
antwoord beriep Herweyer zich op eerdere richtlijnen van het departement volgens 
welke het uitvoeren van Hawaii-muziek 'zoveel mogelijk beperkt' moest worden, 
maar volgens Goverts was dat een vergissing. Bovendien had hijzelf op 12 juni 
naar Van Krevelen geluisterd en geconstateerd 'dat de Hawai-gitaar op verboden 
manier gebruikt is geworden: er werden nml. glissandi gebruikt en het vibrato 
was te sterk'.280 

Herweyer bleek evenwel moeilijk te overtuigen. Op 21 juli 1944 wees hij Goverts 
opnieuw op het destijds overeengekomen 'zoveel mogelijk beperken' van Hawaii-
muziek, 'waarmede wij ons geheel kunnen vereenigen'. 

Het algeheel uitbannen van dit soort muziek achten wij echter voor de 
radio-programma's alsnog ongewenscht in verband met de benadeeling van 
onze aantrekkingskracht in zekere kringen en tevens ook overbodig.2 

Goverts ging niet akkoord met deze redenering: 'Een algemeen verbod van 
Hawai-muziek voor de geheele muziekwereld geldt natuurlijk ook voor den 
Omroep', schreef hij op 10 augustus 1944, waarop Herweyer per kerende post om 
een afschrift vroeg van de 'desbetreffende door U rondgezonden officieele voor
schriften'.282 Op 21 augustus 1944 werden ze hem toegezonden: 
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SWING EN JAZZ ONDER DRUK 

In vouwe dezes gelieve U aan te treffen een exemplaar van de voorwaarden, 
verbonden aan het verleenen van een vergunning voor dans- en amusements-
muziek. Van deze voorwaarden wordt aan eiken musicus behoorende tot een 
bij mij ingeschreven orkest of ensemble een exemplaar uitgereikt.283 

Twee weken later, op 'dolle dinsdag' 5 september, vluchtte een groot aantal 
omroepmedewerkers in paniek naar Duitsland en op 9 september verschenen de 
ochtendbladen voor het eerst zonder de gebruikelijke programma-aankondigingen 
van de NO. Kort daarna werden alle uitzendingen gestaakt.284 
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Repressie 

Het ontbreken van actuele Engelse en Amerikaanse muziekuitgaven en de beper
kingen die waren opgelegd ten aanzien van het uitgaansleven stelden veel amuse
mentsorkesten voor problemen, maar over het algemeen bleken die moeilijkheden 
niet onoverkomelijk. Niettemin zagen de meeste musici zich na verloop van tijd 
toch gedwongen hun werkzaamheden te staken, als gevolg van maatregelen die 
hen persoonlijk troffen. Voor de joodse musici viel het doek al in 1941. 

Arisering 

Joodse musici waren in het Nederlandse muziekleven sterk vertegenwoordigd. 
Dat gold zowel voor de klassieke sector — in de acht gesubsidieerde symfonie
orkesten speelden in 1941 niet minder dan 55 joden - als voor de jazz- en amuse-
mentsmuziek.1 

Behalve joodse musici hadden ookjoodse componisten, arrangeurs, orkestleiders 
en muziekrecensenten een groot aandeel in de vooroorlogse Nederlandse jazzscene. 
Leo de la Fuente formeerde in 1920 de 'James Meijer's Jazzband', een van de eerste 
Nederlandse orkesten met duidelijke jazzinvloeden. In de jaren dertig was hij een 
veelgevraagd pianist bij concerten en platenopnamen. Componist en pianist 
Siegfried Courant begon in 1924 een carrière als orkestleider. Van 1933 tot 1939 
trok hij volle zalen met zijn orkest 'de Commanders', waarin vanaf 1937 ook zanger 
en tenorsaxofonist Jack Mossel speelde. Max Tak, Nederlands jazzpionier en 
jazzrecensent voor De Telegraaf en de NRC, leidde het 'Tuschinski Theaterorkest' 
en hield vanaf 1932 jazzcauserieën voor de AVRO-radio. De gebroeders Jack en 
Louis de Vries - respectievelijk op bas en trompet - verwierven in de jaren dertig 
internationale bekendheid met de 'Internationals' en ook hun zuster Clara maakte 
met haar 'Jazzladies' tournees door o.a. Duitsland, Spanje en Zwitserland. Ze was 
een van de beste trompettisten van Nederland. Joop Lensky en Benny Behr 
speelden respectievelijk trompet en viool in het orkest van Jack de Vries. Joop 
Lensky vormde bovendien samen met zijn broer Boris (jr.) de 'Lensky Brothers', 
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een Amsterdamse jazzband, waarin vanaf eind 1936 tot medio 1937 ook de bijzonder 
virtuose amateur-pianist Epi Broches speelde. 

Klarinettist, saxofonist en muziekhandelaar Hans Mossel leidde van mei 1936 
tot april 1938 het AVRO-dansorkest. Zanger en tenorsaxofonist was Ab Witteboon, 
die later ook in het 'dansorkest van Klaas van Beeck' werd opgenomen, evenals 
klarinettist/altsaxofonist Ab van der Molen, eerste trompettist Philip 'Flip' Neter 
en drummer Sally Frank. Saxofonist Sally Doof speelde bij Nederlands populairste 
dans-en amusementsorkest de 'Ramblers', samen met trompettist/violist Sem 
Nijveen, die eerder deel uitmaakte van het orkest van Jack de Vries en betrokken 
was bij talloze radio-optredens, platenopnamen en internationale tournees. 

Maurice van Kleef staat nog altijd bekend als de beste Nederlandse drummer 
uit de voor-oorlogse periode. Hij begon bij het 'Tuschinski Theaterorkest' van 
Max Tak en speelde in 1938 en 1939 in het trio van Coleman Hawkins. Lex van 
Weren was trompettist bij het Amsterdamse 'Cinema Royal Orkest' onder leiding 
van organist Bernard Drukker en Nol van Wezel en Max Kannewasser alias Johnny 
en Jones - toen de oorlog uitbrak waren ze respectievelijk 21 en 23 jaar oud — 
zongen vanaf 1937 Nederlandse liedjes in swing-stijl met een pseudo-Amerikaans 
accent voor de VARA-radio. Met hun cabareteske repertoire introduceerden zij het 
scat-zingen. Grote bekendheid kregen de 'Two Kids and a guitar' met hun hit 
Mijnheer Dinges weet niet wat swing is. 

En dan waren er nog de 'hot-violist' van het 'Kwintet van de NJL' Jaap Cune, 
de pianist van de 'Chocolate Kiddies' Maurice Poons, zangeres Pauky Kosman 
alias Kay Caroll (bekend van optredens met onder anderen Clara de Vries en 
Coleman Hawkins), bassist/componist Lion Groen alias Ted Green (schrijver van 
het populaire Hello Kitty), drummer Sally Friedman, trompettist/arrangeur Sal 
Breemer, componist Armand Haagman, àe Jazzwereld-Kazctzurs Joost van Praag 
en Bob Schrijver en niet te vergeten de Haagse muzikantenfamilie Van der Kloot, 
bestaande uit de gebroeders Sally en Arie, beiden op sax, Abraham, een vermaard 
tapdanser en zuster Eva, die piano speelde en samen met Clara de Vries in 1933 
deel uitmaakte van het Internationale Damesorkest van dr. Jozef Rosenfeld. 
Bovendien traden ook uit Duitsland gevluchte joodse musici, onder wie pianist 
en arrangeur Ben (Benedict) Silbermann, violist en orkestleider Paul Godwin, 
trompettist Rolf Goldstein, pianist Martin Roman en trombonist/arrangeur Heinz 
Lachmann, regelmatig in Nederland op.2 

In de zomer van 1940 werden de eerste maatregelen tegen de in Nederland wonende 
joden voorbereid. Opeenvolgende decreten en verordeningen leidden binnen een 
jaar tot hun maatschappelijk isolement, waarna in 1942 met de deportaties werd 
begonnen. 

Overigens ontsloeg AVRO-directeur Willem Vogt al op 21 mei 1940, één week 
na de capitulatie, vrijwillig acht joodse radiomedewerkers, waaronder de dirigent 
Albert van Raalte, violist Boris Lenski (sr.) en Max Tak. Dat gebeurde zonder dat 
er door de Duitsers op aangedrongen was.3 Ook bij de KRO werden, vooruitlopend 
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op de Duitse maatregelen, joodse medewerkers ontslagen. Vanaf oktober 1939 
waren op last van NSB-sympathisant en programmachef H.J.R. Schaffers, in totaal 
vijftien joden uit het KRO-orkest verwijderd. 'DeKRO telt nog slechts twee joodsche 
musici, in de leiding van de KRO zit geen enkele jood', schreef de soloklarinettist 
van het 'KRO-symphonie-orkest' P.C. Rosman op 5 januari 1941 aan de leider van 
de afdeling Radiozaken op het NSB-hoofdkwartier, ir. W.L.Z. van der Vegte.4 

De eerste antijoodse maatregelen van Duitse zijde werden in de herfst van 1940 
bekendgemaakt. Op 30 september stuurde het ministerie van Binnenlandse Zaken 
een rondschrijven aan alle overheidsinstanties met de mededeling dat joden niet 
meer in overheidsdienst mochten worden aangesteld en dat joden, die reeds in 
overheidsdiest werkten, niet meer mochten worden bevorderd. Een week later, 
op 5 oktober, begonnen de secretarissen-generaal in opdracht van de Generalkom
missar für Verwaltung und Justiz, Friedrich Wimmer, met de verspreiding van 
ariërverklaringen onder het overheidspersoneel.5 Nadat de registratie had plaats
gevonden, verordonneerde Wimmer op 4 november het ontslag van alle joodse 
ambtenaren. Daaronder vielen ook alle joodse musici in overheidsdienst, zoals 
leraren aan conservatoria en muziekscholen. Ze werden 'ontheven van de waar
neming van hun functies'. 

Nog diezelfde maand moesten ook de leden van de zeven Nederlandse symfo
nie-orkesten een ariërverklaring ondertekenen. Bovendien kregen de orkestdirec
ties via het departement van Opvoeding Wetenschap en Kultuurbescherming de 
instructie om geen joodse musici meer als orkestlid aan te stellen en joodse 
orkestleden niet te bevorderen. Orkestleden die in het huwelijk traden met een 
jood of jodin, dienden onmiddellijk ontslagen te worden.7 Gebruikmakend van 
een door de Nederlandse ambtenaar J.L. Lentz uitgedacht waterdicht systeem, 
voerde het Rijkscommissariaat uiteindelijk in januari 1941 een aparte registratie
plicht voor alle joden in. Zelfs personen die slechts één joodse voorouder hadden 
en nooit lid waren geweest van de joodse kerkelijke gemeenschap, moesten zich 
bij de bevolkingsregisters melden om aldaar een door Lentz speciaal voor dit doel 
ontworpen persoonsformulier in te vullen.8 

Tegelijkertijd nam ook de intimidatie en straatterreur door leden van de NSB 
toe. Al in de zomer van 1940 verschenen in verschillende steden antijoodse 
plakkaten bij cafés en winkels en op het Amsterdamse Leidseplein werd in december 
1940 gepost bij diverse horecagelegenheden. Onder andere bij restaurant Savoy, 
waar NSß'ers, 'buiten voorkennis van de Directie de binnenkomende bezoekers 
toetsten of zij jood waren. Een dezer N.s.B.-ers, iemand van ongeveer 17 tot 20 
jaar, vroeg aan velen: "Is U jood, dan is U hier niet gewenscht".'9 In januari 1941 
werden de uitgaansgelegenheden op het Leidseplein voorzien van bordjes met het 
opschrift 'joden niet gewenscht' of'voor joden verboden'. 'Men gelooft bijna zijn 
oogen niet', luidde het commentaar in de NSB-krant Het Nationale Dagblad, 

het groote, dure Américain hotel: Joden niet gewenscht, Lido, tot voor kort 
hét Jodencentrum van het Leidscheplein: Joden niet gewenscht, het grootste 
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Amsterdamsche bioscooptheater City: Joden niet gewenscht, kortom overal! 
Het is bijna te mooi om waar te zijn, geen Jood meer, die de christenen in hun 
ontspanning zal storen.10 

Binnen enkele weken werden ook op de cafés en restaurants in de Kalverstraat op 
het Damrak en het Rembrandtsplein de bordjes 'joden niet gewenscht' aange
bracht, en enige tijd later gebeurde elders in het land hetzelfde.11 

Desondanks speelden de meeste joodse jazzmuzikanten door. Sem Nijveen trad 
bijvoorbeeld met de 'Ramblers' op in het Amsterdamse G'ify-theater: 

En dan kwamen er in de pauze Duitse oppergoden binnen met dikke 
onderscheidingen op de kraag en die zeiden: 'Mensch, ja ein fabelhafter 
Orchester, Sie müssen doch nach Deutschland kommen. ' En dan kreeg ik ook 
complimenten voor mijn geweldige spel.12 

Vaak liep een optreden ook minder goed af. Op 9 februari 1941 speelde Clara de 
Vries in het cabaret-café Alcazar aan het Amsterdamse Thorbeckeplein, toen om 
drie uur 's middags, onder het toeziend oog van Duitse militairen, een groep 
NSB-ers naar binnen stormde. De eigenaar van de zaak had geweigerd het bordje 
'joden niet gewenscht' aan te brengen. Vanwege de stevig gesloten voordeur en 
kordaat optreden van het personeel konden de muzikanten en het merendeel van 
de aanwezige joodse bezoekers nog net op tijd via de achteruitgang ontkomen. 
Wel werd de inventaris vernield, en tijdens de straatgevechten die volgden op de 
inval, raakten 23 politie-agenten gewond.13 

Ondertussen had de SD in haar 'Meldungen aus den Niederlanden' van 28 
januari 1941, vastgesteld dat de invloed van de joden op het culturele leven in 
Holland nog steeds zeer groot was. 

Wenngleich verschiedene Vorstände oder Bühnengruppen durch Arier ersetzt 
wurden, so ist im Grunde die Abhängigkeit vom Juden bestehen geblieben. 
Auf dem Gebiet der Unterhaltungsmusik tritt dies heute am stärksten in 
Erscheinung. 

Volgens het rapport telde de NTB in Amsterdam 162 leden, van wie 65 van joodse 
afkomst. Van de 190 leden in Den Haag waren er 60 joods. Er werkten in Nederland 
46 joodse orkesten en van de 42 bemiddelaars behoorden er 36 tot het joodse ras: 

Dazu hat sich die Judensperre, die allein in Amsterdam eingeführt wurde, für 
die betreffende Musiker dahingehend ausgewirkt, dass jüdische Musiker 
nunmehr die Provinz überschwemmen und die dort tätigen arischen Musiker 
arbeitslos werden.14 
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Nadat in de eerste maanden van 1941 het departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten operationeel was geworden, kon effectief met de arisering van het 
Nederlandse muziekleven worden begonnen. Volgens het Rijkscommissariaat 
moest het nieuwe ministerie daarbij de in Duitsland gevolgde procedure aanhou
den: 

Personen mit 25% jüdischen Blut können bei guter Leistung in die Kultur
kammer aufgenommen werden. Fünftigprozentige Juden künnen in ganz 
besonderen Ausnahmefällen unter jederzeitigen Widerruf aufgenommen wer
den. Arischen Künstler, die mit Volljüdinnen verheiratet sind, gelten als 
Halbjuden. Arische Künstler, die mit einer Halbjüdin verheiratet sind, gelten 
als Vierteljuden. 

Goedwaagens kabinetschef De Ranitz vatte de regeis als volgt samen: 'Als principe 
geldt, dat elk toestaan van een niet volarischen kunstenaar een gunst is, welke 
voorloopig wordt verleend.'15 

Net als in Duitsland zou 'die Entjudung des Kulturlebens' ook in Nederland 
juridische gelegitimeerd worden door de afkondiging van de Kultuurkamerveror-
dening, maar dat gebeurde pas op 22 november 1941. De joodse medewerkers 
bij de symfonie-orkesten en de radio werden echter al in een veel vroeger stadium 
ontslagen. 

In opdracht van het Rijkscommissariaat zond Goverts al op 19 april 1941 een 
brief aan de besturen van de gesubsidieerde orkesten, met de mededeling dat de 
orkesten aan het eind van het lopende winterseizoen, op 15 mei 1941, volkomen 
geariseerd moesten zijn. Op 30 april 1941 verstuurde hij vervolgens een aantal 
'richtlijnen bij het ontslag der joden', waarin nog eens werd onderstreept dat het 
ontslag gold voor 'alle personen van joodschen bloede (100, 75, 50 en 25%)', 
alsmede voor 'alle Ariërs, gehuwd met 100, 75 of 50% Joden, of daarmede 
samenlevend'. Half- en kwartjoden konden eventueel herroeping aanvragen bij 
de secretaris-generaal van het DVK. Tevens wees hij erop dat van de kant van het 
departement geen schadevergoedingen zouden worden uitgekeerd: 'Willen de 
orkesten een schadevergoeding uitbetalen, dan dient dit uit particuliere middelen 
te geschieden, en wel zoodanig dat de tekorten van de orkesten er niet door 
vergroot worden.'17 

Overigens toonde Goverts zich uiterst bezorgd over de dreigende desorganisatie 
en de daling van het spelpeil van de orkesten. Op 23 april 1941 stuurde hij een 
brief aan NO-directeur Herweyer, met het verzoek om voorlopig geen nieuwe 
orkestmusici in vaste dienst te nemen en geen salarisverhogingen bij de omroep
orkesten door te voeren, omdat in dat geval 'de beste andere orkesten zouden 
worden leeggezogen'. 

Er komt echter nog iets anders bij. Door het vrijwel gelijktijdig uitschakelen 
van ca 76 joden uit de Nederlandsche orkesten, d.w.z. 15 % van alle spelers, 
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dreigt het zeer groote gevaar, dat het spelpeil van deze orkesten onmiddellijk 
na de reorganisatie zoodanig daalt, dat het zelfs voor eiken leek merkbaar zal 
zijn. Het ligt voor de hand, dat het grootste deel van het Nederlandsch 
concertpubliek hierin aanleiding zal vinden om te zeggen, dat nu de joden er 
uit zijn de orkesten niets meer waard zijn. Dit moet tot eiken prijs worden 
vermeden. 

Herweyer zag zich echter met hetzelfde probleem geconfronteerd. Ook de omroep 
moest geariseerd worden, waardoor er bij de omroeporkesten eveneens een tekort 
aan goede musici dreigde te ontstaan, met als gevolg kwaliteitsverlies.19 Al op 13 
maart 1941, één dag na de oprichting van de gelijkgeschakelde Nederlandsche 
Omroep, presenteerde H.B. Wolbert, die in opdracht van NSB-voorman Rost van 
Tonningen het programmabeleid van de vroegere VARA had gecontroleerd, een 
rapport over de aanstelling van nieuwe orkestleiders. Albert van Raalte en Eddy 
Walis waren jood en derhalve 'voor benoeming uitgesloten'.20 

Drie weken later stuurde de leider van de Hilversumse RBS, Eberhard Taubert, 
een brief naar de NO met de mededeling dat de joodse personeelsleden van de 
vroegere omroepen niet door de staatsomroep overgenomen mochten worden: 
'Sie sind fristgemäss zu kündigen.' De maatregel gold voor alle medewerkers die 
zich volgens de op 13 januari 1941 afgekondigde verordening 'betreffende den 
aanmeldingsplicht van personen van geheel of gedeeltelijk joodschen bloede' 
hadden moeten melden. Medewerkers in tijdelijke dienst mochten niet onder 
contract worden gesteld, vooraleer zij schriftelijk verklaard hadden niet 'melde-
pflichtig' te zijn in de zin van bovengenoemde verordening.21 

Aanvankelijk werd er met de uitvoering van deze instructies nogal geaarzeld, 
maar nadat Herweyer op 1 mei 1941 officieel benoemd was tot directeur van de 
NO drong het DVK aan op een snelle afwikkeling. Op 2 mei 1941 zond Goverts 
een copie van zijn 'richtlijnen bij het ontslag der joden' — oorspronkelijk alleen 
bedoeld voor de symfonie-orkesten — naar H.J.R. Schaffers, die inmiddels tot 
programmachef bij de NO benoemd was. Tegelijkertijd stuurde J. de Kloet, hoofd 
van de afdeling Radio- en Filmzaken op het DVK, eenzelfde kopie naar Herweyer, 
vergezeld van een begeleidend schrijven, waarin hij de hoop uitsprak dat ook bij 
de NO alle joodse medewerkers met ingang van 15 mei ontslagen zouden worden.22 

Herweyer beklaagde zich nu op zijn beurt bij Goverts over de mogelijke 
'inzinking van het spelpeil van de omroeporkesten als gevolg van 'de jodenkwestie', 
maar conformeerde zich wel aan de richtlijnen.23 'Zoals bekend is, zullen ook in 
onze orkesten de joden worden vervangen', schreef hij op 10 mei 1941 aan De 
Kloet, 'doch wij kunnen dit niet in hetzelfde tempo doen als bij de gesubsidieerde 
orkesten, aangezien hierdoor de vraag naar musici nog meer zou toenemen, 
waardoor juist de andere orkesten in groote moeilijkheden zouden komen'.24 

De problemen rond de arisering van de omroep- en symfonie-orkesten leidden 
bij Goverts tot irritatie. Op de departementsraadvergadering van 23 mei 1941 
pleitte hij voor de invoering van een 'algemeene richtlijn inzake het weren van 
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Joden uit verschillende beroepen en vereenigingen'. Ook Goedewaagen was van 
mening 'dat deze aangelegenheid eens krachtig ter hand dient te worden genomen. 
Men behoeft hier niet te wachten op de Jodenverordening'.2* 

In de daaropvolgende weken liet Herweyer alle vaste omroepmedewerkers een 
ariërverklaring ondertekenen en werden onder druk van De Kloet nieuwe con
tractformulieren ontworpen voor incidentele medewerkers, van wie overigens geen 
ariërverklaring werd verlangd.26 Op 10 juli 1941 zond Herweyer een brief aan De 
Kloet waarin hij nog eens bevestigde dat 'in overeenstemming met de Rundfunk
betreuungsstelle te Hilversum' de regels ten aanzien van het tewerkstellen en het 
optreden van joden volledig in acht werden genomen. Medewerkers in vaste of 
tijdelijke dienst, alsmede incidentele medewerkers 'mogen geen Jood zijn in den 
zin van Verordening Nr 6/1941 betreffende den aanmeldingsplicht van personen 
van geheel of gedeeltelijk Joodschen bloede'. Dat hield in dat ook personen met 
slechts één joodse grootouder niet bij de omroep mochten werken.27 Ondanks 
deze verzekering achtte De Kloet het toch noodzakelijk dat ook incidentele 
medewerkers een ariërverklaring ondertekenden. 'Voortaan, met ingang van he
den, moet van iedere voor de radio geëngageerde artist een verklaring geeischt 
worden, dat hij niet valt onder de met de Duitsche instanties vastgestelde joden-
paragraaf, schreef hij op 28 augustus 1941 aan Herweyer. 'Ik verzoek U er streng 
op te willen toezien, dat joden niet voor den microfoon optreden onder het mom, 
dat zij lid zijn van een orkest onder een arischen dirigent.'28 

Het kwam erop neer dat de alle leden van ensembles die voor de radio optraden, 
voortaan individueel een ariërverklaring moesten ondertekenen. De klarinettist 
P.C. Rosman, die was belast met het contracteren van remplacenten, zag erop toe 
dat ook zij aan deze verplichting voldeden.2? Soms werd er in geval van twijfel 
door het DVK nader geïnformeerd. Zo ontving programmachef Schaffers op 17 
november 1941 een verzoek om opheldering naar aanleiding van een bij het DVK 
binnengekomen brief over joodse muzikanten, die geregeld optraden voor de 
microfoon: 

in het orkest van John Kristel speelt en zingt de jood Jan Pet, in het orkest van 
de Ramblers, spelen en zingen de joden Wim Popping, Sam Wyveen en Jack 
Pet. Wilt U dit varkentje eens wasschen?30 

Schaffers volstond met de mededeling dat Jan Pet, Jac. Pet en Wim Popping ariërs 
waren. 'De heer Nijveen {niet Wijveen) werkt reeds sedert maanden niet meer bij 
den Nederlandschen Omroep.'31 

In het geval van pianist, componist en arrangeur Joop de Leur, schrijver van 
o.a. Mijnheer Dinges weet niet wat Swing is, bleek het departement beter geïn
formeerd. Op 22 april 1942 stuurde De Kloet een copie van De Leurs' ariërverklaring 
aan Herweyer en wees hem erop dat De Leur een 'kwart Jood' was. Drie maanden 
later drong hij, onder verwijzing naar Herweyers eigen brief van 10 juli 1941, aan 
op ontslag. Herweyer antwoordde dat De Leur niet onmiddellijk uitgeschakeld 
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kon worden, aangezien er geen geschikte vervangers waren, maar beloofde wel dat 
hij na i oktober 1942 niet meer voor de NO werkzaam zou zijn.52 Overigens kregen 
de ontslagen joodse omroepmusici, in tegenstelling tot hun collega's bij de 
gesubsidieerde orkesten, wel een schadevergoeding uitgekeerd. De ondergedoken 
joodse violist en orkestleider Eddy Walis werd zelfs in de gelegenheid gesteld om 
zijn geld op te halen bij het huis van de jurist A.A.M. Enserinck, die een speciale 
schadevergoedingsregeling voor het omroeppersoneel had ontworpen.33 

De arisering van de NO beperkte zich niet alleen tot het ontslag van joodse 
musici en andere joodse omroepmedewerkers. Ook alle programma's moesten 
'gezuiverd' worden van joodse invloeden. Volgens de instructies van de Duitse 
Reichsmusikkammer, die Goedewaagen onder de titel 'Richtlijnen voor den 
Omroep' al in juli 1941 naar Herweyer had gestuurd, was alle muziek van joodse 
componisten verboden.34 Bovendien werd uitdrukkelijk vermeld dat ook gram
mofoonplaten waaraan joodse auteurs, solisten, dirigenten of orkesten hadden 
meegewerkt of waarop composities te horen waren afkomstig van joodse uitgeve
rijen, 'niet-gewenscht' waren. Zij moesten 'aan den radio-omroep worden ont
trokken', maar omdat de discotheek van de NO over onvoldoende vervangings
materiaal beschikte, werd er in overleg met Taubert een tweede bepaling aan de 
'richtlijnen' toegevoegd: 

Gramofoonplaten welke toegestane muziek weergeven gespeeld door joodsche 
artisten moeten zoveel mogelijk vermeden worden. In geen geval mag bij het 
afspelen van een dergelijke plaat de naam van de artist genoemd worden.35 

Het gebrek aan grammofoonplaten was aanvankelijk zo groot dat Taubert half 
augustus 1941 toestemming gaf om sporadisch ook muziek van joodse componisten 
te programmeren, hetgeen onder anderen bij De Kloet tot verwarring leidde.36 

Het uitzenden van de plaat Schön Rosmaria van violist Fritz Kreisler bijvoorbeeld, 
was volgens hem niet conform de richtlijnen 'welke zijn opgesteld met goedkeuring 
van den heer Taubert': 'Overigens is het mij niet duidelijk, dat juist deze muziek 
van en vertolkt door een jood, in staat is een nijpend gebrek aan platen op te 
heffen.'37 Begin september trok Taubert zijn concessie weer in: 'Das Spielen von 
jüdischen Komponisten ist ausnahmslos verboten, auch wenn der Komponist 
nicht genannt wird, da die meisten bekannteren Stücke von einigermassen mit 
Musik vertrauten Hörern ohne Weiters erkannt werden können.'38 

Bij veel muziek leverde de vraag of een componist nu wel of geen jood was 
problemen op. In de 'Richtlijnen' werden slechts een twintigtal namen van joodse 
musici genoemd, wier grammofoonplatenopnamen ongewenst waren. De bij de 
'Richtlijnen' gevoegde lijst van 'niet gewenschte werken' bevatte geen enkele naam. 
Er stond simpelweg: 'Alle werken van joodsche componisten.' Bij twijfelgevallen 
werd aanbevolen de derde of vierde oplage van de door Hans Brückner samen
gestelde encyclopedie Judentum und Musik te raadplegen en dat advies gold ook 
voor het selecteren van grammofoonplaten. Ondanks het feit dat Tauberts voor-
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ganger bij de RBS in Hilversum, Arthur Freudenberg, al in juli 1940 een kopie 
van dit werk had aangevraagd bij de RRG in Berlijn, bleef er toch grote onzekerheid 
bestaan over de arische identiteit van verschillende auteurs en uitvoerende artiesten, 
alsmede over de personen met wie zij gehuwd waren. Zo werd pas op het laatste 
moment een wals van John Brookhouse McCarthy uit het oudejaarsprogramma 
geschrapt, omdat een ambtenaar van de afdeling Radio- en Filmzaken op het DVK 
middels een expresbrief liet weten dat 'John Brookhouse, indien ik wel geïnfor
meerd ben, de echtgenoot is van Henriette Davids'. De componist en orkestleider 
Jan Broekhuis, alias Brookhouse, had enkele malen met de joodse Heintje Davids 
samengewerkt. Van een huwelijk was echter geen sprake.39 

Ook in de nationaal-socialistische pers klonk de roep om 'zuivering' van de 
muziekprogramma's steeds luider. In het ss-blad Storm verscheen op 29 novem
ber 1941 een artikel onder de titel 'ontaarde muziek', waarin de succesvolle arisering 
van het muziekleven in Duitsland tot voorbeeld werd gesteld. 

Joden als Weill, Toch, Milhaud, Antheil en anderen, hebben de jazz aange
grepen als middel om door lawaai en onevenwichtige instrumentatie hun 
innerlijke voosheid te bedekken. Eerst nu wordt ons duidelijk, hoe groot het 
gevaar was, dat het avondland in kultureel opzicht bedreigde. Adolf Hitler's 
machtsovername beteekende niet slechts de redding van het volk, het beteeken-
de tevens de redding van de kunst. Ook van de muziek.40 

Eind december 1941 drong programmachef Schaffers er bij Herweyer op aan om 
bij het DVK een lijst op te vragen met de namen van 'joodsche, halfjoodsche of 
om andere redenen ongewenschte musici en componisten'. 'Wij moeten tot nu 
toe afgaan op onze eigen kennis en voordat wij nu op een gegeven oogenblik uit 
onwetendheid zondigen, lijkt een aanvrage onzerzijds wel zeer gewenscht.'41 Aldus 
geschiedde. Herweyer verzocht het DVK om toezending van een namenlijst, maar 
kreeg als antwoord dat alle gewenste inlichtingen te vinden waren in het Lexikon 
der Juden in der Musik van Theo Stengel en Herbert Gerigk.42 Dat ook dit werk 
niet voldeed, bleek een half jaar later, toen Herweyer zich opnieuw tot het DVK 
wendde. Dit keer met het verzoek om toezending van een namenlijst met 'verboden 
Nederlandsche auteurs en componisten'.43 De kwestie werd voorgelegd aan 
Goverts, maar die achtte het 'thans niet doenlijk een lijst aan te leggen. Deze kan 
immers naar omstandigheden plotseling veranderen'. Hij stelde daarom voor dat 
de omroep een extra doorslag van het uit te zenden repertoire vooraf aan het DVK 
zou toesturen: 'De afdeeling Muziek zal deze doorslagen op componisten en 
uitvoerenden controleeren en van een stempel voorzien. Dit is de gebruikelijke 
gang van zaken.'44 Herweyer zag evenwel, 'mede in verband met practische 
moeilijkheden' niets in dit voorstel: 

In de praktijk komt het toch zeer zelden voor, dat nog een componist wordt 
gespeeld, wiens werken ongewenscht worden geacht. Wij ontvangen steeds de 
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algemeene opgave hieromtrent, welke Uw afdeeling Muziek rondzendt, terwijl 
wij in twijfelgevallen even bij U kunnen navragen.45 

Uiteindelijk bleef de preventieve censuur op muziekprogramma's van de NO 
grotendeels een interne aangelegenheid. Alle uit te voeren amusementsmuziek 
werd grondig gecontroleerd door de 'Chef afdeeling Lichte Muziek en Kleinkunst', 
Jaap den Daas, die bovendien ook cordaat ingreep wanneer achteraf bleek dat er 
ongewenst repertoire was uitgevoerd: 'Het kwam ons ter oore, dat U op Zondag 
tusschen 18.00 en 18.30 uur de compositie van Joop de Leur "Een dansliedje deint" 
hebt gespeeld', schreef hij op 4 november 1942 aan Theo Uden Masman: 'Wij 
verzoeken U er nota van te nemen, dat dit een voor de omroep verboden compositie 
is.'46 

Nadat de NO en de gesubsidieerde orkesten — die overigens al sinds september 
1940 geen werken van joodse componisten meer mochten uitvoeren — waren 
geariseerd, volgden in de herfst van 1941 de concert- en bemiddelingsbureaus.47 

Op het DVK had men lijsten samengesteld van alle 'niet-arische concertbureaux' 
en alle 'niet-arische bemiddelaars in het amusementsbedrij f '. Geza de Koos — die 
in 1926 Paul Whiteman naar Nederland haalde en in 1933 de Boswell Sisters — en 
de componist Siegfried Courant stonden er ook bij.48 Over Geza de Koos had 
Goverts al in mei 1941 gecorrespondeerd met het 'Generalkommmissariat zur 
besondere Verwendung': 

Die Konzertvermittlung fur nächtsten Winter muss jetzt angangen, es ist noch 
kein Vermittlungsverbot da, so dass Dr De Koos noch Verträge abschliessen 
kann. Soll er in Abwartung eines Verbots sein Geschäft schliessen oder 
weiterarbeiten?49 

Aanvankelijk mochten hij en enkele anderen nog enige tijd doorwerken, maar 
met ingang van 31 augustus werden alle vergunningen voor niet-arische bemid
delaars ingetrokken.50 Volgens een ambtelijk rapport over de werkzaamheden van 
het muziekgilde in oprichting gedurende de tweede helft van 1941 was dat gebeurd 
'om de misstanden op het gebied der arbeidsbemiddeling voor amusementsmusici 
uit den weg te ruimen, en ter bescherming dezer kunstenaars': 'Er waren 27 
bemiddelaars, waarvan er 19 jood waren.'51 

Twee weken nadat de joodse impresario's waren uitgeschakeld, werd de arisering 
van de muziek- en theaterwereld afgekondigd. Op 15 september 1941 verscheen 
in de pers de verordening van Generalkommisar für das Sicherheitswesen, ss-
Gruppenführer Rauter, 'over het optreden van Joden in het openbaar'. Daarin 
werd bepaald dat joden geen toegang meer hadden tot openbare gelegenheden. 
Cafés, schouwburgen, cabarets, concertzalen en restaurants waren met ingang van 
1 oktober 1941 voor joden verboden, tenzij er een bordje met de tekst 'Joodsch 
lokaal' of'alleen voor Joden toegankelijk' was aangebracht. Volgens artikel twee, 
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lid zes, was ook 'het deelnemen aan openbare artistieke vertooningen, met inbegrip 
van concerten', voor joden verboden.52 Daarmee was ook voor joodse jazzmusici 
het doek definitief gevallen. De meesten besloten om zich niet meer in het 
uitgaansleven te begeven. Ze bleven thuis of zochten — zoals trompettist Sem 
Nijveen van de 'Ramblers' - een onderduikadres. 

Gedwongen door geldgebrek namen sommigen echter het risico om toch nog 
enige tijd door te spelen. Vaak ging het om mensen van gedeeltelijk joodsen 
bloede, waarvan het niet duidelijk was of ze onder de verordening vielen. Het 
onoverzichtelijke amusementsbedrijf bood bovendien de mogelijkheid om — even
tueel onder een andere naam en op een onopvallende plaats in een van de vele 
orkestjes en ensembles — een tijd lang anoniem te blijven. Het DVK beschikte 
immers nog niet over een apparaat waarmee de identiteit van alle individuele 
musici, verspreid over de honderden amusementsorkesten in het land, afdoende 
gecontroleerd kon worden. Weliswaar informeerde Goverts, vooruitlopend op de 
Kultuurkamerverordening incidenteel ook bij amusementsorkesten of er joden 
meespeelden, maar van een systematische registratie door middel van ariërverkla
ringen, zoals bij de gesubsidieerde orkesten en de NO, was vooralsnog geen sprake. 
Wel liepen de joodse musici het risico dat ze door NSß'ers of leden van de 'grüne 
Polizei' werden 'ontmaskerd'. Volgens artikel zeven van de verordening konden 
zij worden bestraft met 'maximaal 6 maanden hechtenis en iooo gulden boete'. 
Relatief lichte straffen, doch de slotbepaling luidde: 'Het nemen van maatregelen 
door de Sicherheitspolizei blijft hierdoor onaangetast', hetgeen neerkwam op 
deportatie.53 

De arisering van de dansscholen was, volgens een intern rapport over de werk
zaamheden van het DVK, al in de eerste helft van 1941 voltooid. Op 2 april 1941 
had Goedewaagen tijdens een bijeenkomst in hotel Krasnapolski ten overstaan 
van ruim 400 dansleraren al duidelijk gemaakt dat het dansonderwijs voorbehou
den was 'aan hen, die geheel van Nederlandschen en Germaanschen bloede zijn. 
Als bij de dansleeraren het dansen in het bloed zit, is het ook van belang uit welk 
bloed zij gesproten zijn.'54 Onder auspiciën van het DVK werden in de daarop
volgende maanden de bestaande verenigingen van dansleraren gesaneerd en on
dergebracht in een nieuwe 'Vakgroep Gezelschapsdansleeraren'. Men organiseerde 
examens, om zowel de technische prestaties als de 'algemeene geschiktheid van 
den candidaat' te kunnen beoordelen: 'Beunhazen en ongunstig bekend staande 
personen werden buitengesloten. Het vak werd volkomen geariseerd.'55 

Toch zorgde de Amsterdamse dansleraar Cor Klinkert in november 1941 nog 
voor de nodige opschudding bij de vakgroep dansleraren van de aanstaande NKK. 
Klinkert, die lid was van de NSB, beweerde 'van den Heer Rijkscommissaris 
opdracht te hebben ontvangen tot ariseering van de verschillende dansinstituten', 
maar weigerde op verzoek een volmacht te tonen, omdat het een vertrouwelijke 
aangelegenheid betrof.56 Toen hem uiteindelijk door het Rijkscommissariaat zelf 
om uitleg werd gevraagd, verklaarde Klinkert dat hij van de 'Wirtschaftsprüfstelle' 
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opdracht had gekregen 'zur Arisierung der jüdischen Tanzschule James Meyer 
Fils': 'Nach seiner Meinung sei dort jedoch nichts mehr zu arisieren gewesen.'57 

Deze laatste opmerking had ook in breder verband gemaakt kunnen worden. 
Door de voortvarendheid waarmee het Rijkscommissariaat en het DVK de arisering 
van het concert- en uitgaansleven hadden doorgevoerd, was het grootste deel van 
alle joodse musici al uitgeschakeld, nog voor op 22 november 1941 de Kultuurka-
merverordening werd afgekondigd. Met het geven van muzieklessen probeerden 
sommigen nog in hun onderhoud te voorzien, maar na 1 april 1942 verdween ook 
die mogelijkheid. Alleen privaatdocenten die zich voor die datum als lid van het 
muziekgilde hadden aangemeld, mochten hun praktijk voortzetten en bovendien 
werden ook de particuliere onderwijsinstellingen nauwgezet gecontroleerd. Zo 
stuurde Frans Vink op 5 juni 1942 een brief aan A. Zwaag, directeur van de over 
verschillende steden in het land verspreide Zwaag-muziekscholen, met de mede
deling dat joden aan zijn scholen niet mochten lesgeven of lesnemen. 'Een 
muziekschool, waaraan joden aan joden lesgeven', mocht evenmin door Zwaag 
beheerd worden. 'Ik bericht U daarom tevens, dat U, die zich bij de Nederlandsche 
Kultuurkamer hebt aangemeld, alle relaties met joden behoort te verbreken.'58 

Volgens artikel 10 van de Kultuurkamerverordening mochten joden of'joodsch-
vermaagschapte personen' geen lid zijn van de NKK, 'noch van een vereniging van 
personen, welke lid der Nederlandsche Kultuurkamer is of moet zijn'. Maar 
zogenaamde 'kwartjoden' of personen getrouwd met een 'kwartjood' werden wel 
toegelaten, en 'in bijzondere gevallen' was het zelfs mogelijk dat de secretaris-ge
neraal van het DVK ook 'een jood of een joods vermaagschapte persoon' toestem
ming gaf om lid te worden. Kunstenaars, die hun vak wilden blijven uitoefenen, 
moesten binnen vier weken na de oprichting van het betreffende gilde bij de 
president van de NKK een 'verzoek tot opneming als lid' indienen. Zolang op dat 
verzoek geen eindbeslissing was gegeven, mocht de aanvrager zijn werkzaamheid 
blijven uitoefenen.59 

Vooral deze laatste bepaling bracht joodse artiesten - met name degene, die 
voor hun inkomen afhankelijk waren van de podiumkunst en dus gemakkelijk 
gecontroleerd konden worden — in de verleiding om zich aan te melden. In de 
praktijk fungeerde de aanmeldingsprocedure echter als een vangnet. Iemand die 
te kennen gegeven had lid van de NKK te willen worden, ontving een 'formulier 
A', waarop gegevens over beroep, opleidingen inkomen moesten worden ingevuld, 
maar waarin ook om ondertekening van een niet-jood-verklaring werd gevraagd. 
'Het is ondergetekende bekend bij onjuiste invulling dezer verklaring aan vervol
ging te zijn bloot gesteld', zo luidde de laatste zin.6° Zij die het formulier 
terugzonden, ontvingen een voorlopig bewijs van aanmelding - de zogenaamde 
'witte kaart' en mochten verder werken totdat hun aanvraag beoordeeld was.01 

Door gebrek aan personeel en organisatorische problemen bij de verschillende 
gilden kon dat evenwel maanden duren. Vooral bij het muziekgilde stagneerde 
de afhandeling van de binnengekomen formulieren.62 Aanvankelijk kwam men 
daar zelfs in het geheel niet toe niet toe aan het beoordelen van aanmeldingen, 
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maar voor joden werd er een uitzondering gemaakt: 'Naar ik uiteenzette, vindt 
een beoordeling van de aanmeldingen nog niet plaats', schreef het hoofd van de 
afdeling Juridische Zaken van de NKK, Mr. Dirk Spanjaard, op 9 september 1942 
aan de programmadienst van de NO. 

Wel echter zijn de joodsche gevallen van aanmelding terstond ter hand 
genomen en deze personen ontvangen dus reeds nu bericht, dat zij op grond 
van hun afstamming niet kunnen worden toegelaten en derhalve hun werk
zaamheden dienen te staken.63 

In zijn afwijzingsbrieven wees Spanjaard overigens wel op de mogelijkheid om 
een verzoek tot dispensatie in te dienen bij de secretaris-generaal van het DVK. 
Daar moest dan een verzoek tot het verkrijgen van een voorlopige werkvergunning 
aan worden toegevoegd om 'hangende het dispensatieverzoek' het beroep te mogen 
uitoefenen.64 Maar ook nu weer bleek het te gaan om een juridische formaliteit. 
Terwijl Spanjaard namens de afdeling Juridische Zaken zijn brieven verzond, 
stuurde de afdeling Ledenregistratie van de NKK een nota naar het DVK met de 
mededeling dat 'uiteraard de vakbekwaamheid en joodsche bloedinslag van den 
betrokkene (of van diens echtgenoote) een aanwijzing kunnen geven, hoe op het 
verzoek te beslissen'.65 In de instructies die de controleurs van de Buitendienst 
van het DVK in het voorjaar van 1944 ontvingen, stond: 'Voor joden, al dan niet 
gesteriliseerd, bestaat theoretisch de mogelijkheid, lid van de N.K.K. te worden via 
een dispensatie-verzoek. In de practijk worden dergelijke dispensatieverzoeken 
waarschijnlijk steeds afgewezen.'66 Uiteindelijk werden alle dispensatieverzoeken 
van joden afgewezen. Alleen bij enkele moeilijk vervangbare half-joodse en joods-
vermaagschapte musici uit de gesubsieerde orkesten kwam het tot herziening van 
de beslissing, maar in alle andere gevallen waren ook halfjoden en joodsvermaag-
schapten die hun huwelijk niet hadden laten ontbinden, kansloos.67 

Toch was daarmee de uitsluiting van joden uit de NKK nog niet volledig 
gewaarborgd. Het was immers niet ondenkbaar dat er joden waren die het formulier 
A met de daarin opgenomen niet-jood-verklaring opzettelijk fout hadden ingevuld. 
Bovendien kwam het voor dat aanvragers 'te goeder trouw' de niet-jood-verklaring 
ondertekenden, omdat zij niet op de hoogte waren van de joodse identiteit van 
hun grootouders, of daaraan twijfelden. Bij de verdere afhandeling van de aan
vragen werd derhalve de raszuiverheid van iedereen die zich had aangemeld nader 
onder de loep genomen. De procedure was als volgt: alle binnengekomen formu
lieren A met een ondertekende niet-jood-verklaring werden wekelijks door de 
afdeling Ledenadministratie doorgezonden naar de verschillende beroepsgilden 
van de NKK. De aspirant-leden ontvingen vervolgens van het betreffende gilde 
een nieuw en meer gespecificeerd aanmeldingsformulier, alsmede een ariërverkla
ring waarop zowel de namen van de ouders en voorouders van de aanvrager als 
de namen van de ouders en voorouders van zijn of haar echtgenoot moesten 
worden ingevuld. Pas nadat het gilde deze documenten inclusief een advies omtrent 
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toelating had doorgestuurd naar de ledenadministratie, besloot de president of 
een kandidaat als lid van de NKK kon worden opgenomen, waarna het hele dossier, 
voorzien van een registratienummer, weer aan het gilde werd geretourneerd.68 

Bij het muziekgilde waren de personele en organisatorische problemen evenwel 
zo groot, dat men in maart 1943 nog niet eens begonnen was met de behandeling 
van de aanmeldingsformulieren A. De eerste formulieren waren op 15 december 
1942 door de ledenadministratie toegezonden en het totale aantal bedroeg inmid
dels 1750.69 Frans Vink, die eveneens in maart 1943 een rapport over 'de wensche-
lijkheid van een Controle-Dienst' presenteerde, pleitte dan ook voor de aanstelling 
van onomkoopbare, gediplomeerde 'Kultureel Inspecteurs'. 

De taak van de K.I. bestaat in de eerste plaats in de controle betreffende het 
lidmaatschap of het voorloopig lidmaatschap, vervolgens in het nagaan of alle 
verordeningen worden nageleefd, en tenslotte in het onderzoek, of joodsche 
of joodsch vermaagschapte musici, zonder dispensatie wellicht toch muzikaal 
werkzaam zijn.70 

Pas nadat per ingang van 19 april 1943 de arbeidstijd voor het personeel van de 
NKK was verlengd van 39 uur per week tot 48I4 uur, kwam er enige vooruitgang 
in de afwikkeling van de ledenregistratie.71 Eind juli bleek men eindelijk in staat 
een lijst te overleggen met de namen van joden en joodsvermaagschapte personen, 
geordend per gilde, met daarachter: 'de datum, waarop deze personen als lid zijn 
afgeschreven [...] De lijst is volledig tot op heden'.72 In de daaropvolgende maanden 
meldden zich evenwel veel nieuwe leden. Vooral in januari 1944, toen opsporings
ambtenaren van de NKK en het DVK intensief gingen controleren of musici in de 
amusementssector in het bezit waren van een geldig lidmaatschapsbewijs, was er 
een explosieve stijging van het aantal nieuwe aanmeldingen bij het muziekgilde. 
Personen die weigerden de ariërverklaring in te vullen, riskeerden 'een tuchtrech
telijke straf van vijfhonderd gulden', en in geval van twijfel over de arische identiteit 
van de betrokkenen werden de bevolkingsregisters geraadpleegd.73 

Overigens bleef ook in de amusementsbranche de arisering niet beperkt tot het 
uitsluiten van joodse musici. De 'zuivering' van het repertoire stond — net als bij 
de gesubsidieerde orkesten en de omroeporkesten — eveneens hoog op de agenda. 
Zo hadden juristen op het DVK al in 1941 een verordening ontworpen waarin het 
uitvoeren van joodsche muziek en het opvoeren van joodse toneelstukken werd 
verboden.74 In februari 1942 wilde men door middel van een ontwerpbesluit 'het 
in het verkeer brengen, het opvoeren, tentoonstellen en mechanisch weergeven 
van culturele werken, aan welker totstandkoming joden of joodsch-vermaagschapte 
personen hebben medegewerkt', strafbaar stellen.75 

Om te waarborgen dat de ten gehore gebrachte muziek in cafés, restaurants en 
andere uitgaansgelegenheden, voldeed aan de eisen van de 'Programmgestaltung 
des deutschen Musiklebens', zouden er in deze wetsontwerpen evenwel nog tal 
van andere bepalingen moeten worden opgenomen. Aanvankelijk probeerde men 
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daarin te voorzien middels een 'eerste uitvoeringsbesluit', waarin ook de culturele 

werken van Engelsen, Amerikaanen, Russen en Polen werden verboden.76 Maar 

aangezien men er weinig vertrouwen in had dat musici, met name de amateurs, 

in staat en bereid waren om aan de hand van deze verordeningen zelf hun repertoire 

aan te passen, werden ze niet uitgevaardigd. In plaats daarvan bepaalde men dat 

alle amusementsorkesten en amusementsverenigingen hun muziekprogramma's, 

inclusief de namen en initialen van solisten, componisten en bewerkers, ten minste 

drie weken voor de uitvoering, in duplo, ter controle moesten opsturen naar het 

DVK.77 In februari 1942 werden deze nieuwe regels in de pers gepubliceerd. Vier 

maanden later waren er al meer dan 1300 programa's bij het DVK binnengekomen: 

'De werken van joodsche componisten werden eruit verwijderd, evenals de werken 

van componisten uit de landen, die thans nog actief aan den strijd tegen Duitsch-

land deelnemen.'78 

Overigens moesten niet alleen orkesten, maar ook beheerders van radiodistri-

butiecentrales voldoen aan de repertoire-eisen van het departement. Via de P T T 

ontvingen de centralebeheerders regelmatig door het DVK uitgebrachte lijsten met 

goedgekeurde grammofoonplaten en daarop gegeven wijzigingsbladen.79 Vanaf 

januari 1943 dienden ook horeca-exploitanten in het bezit te zijn van een door 

het DVK goedgekeurd repertoire als zij mechanische muziek ten gehore brachten. 

Zij waren verplicht daartoe in drievoud een lijst te overleggen van alle in hun zaak 

aanwezige grammofoonplaten en muziekrollen.8° 

De enige plek waar joodse muziek en joodse musici wel getolereerd werden, 

was de Hollandsche Schouwburg aan de Plantage Middenlaan 24 in Amsterdam. 

Om het ontslag van de joodse muzikanten zo soepel mogenlijk te laten verlopen, 

had Goverts al vanaf het momen t dat hij bij het DVK was gekomen, gewerkt aan 

de totstandkoming van een joods symfonie-orkest, waarin de joodse musici 

afkomstig uit de gesubsidieerde orkesten en de radio-orkesten konden worden 

opgenomen. In maart 1941 had hij de door de AVRO ontslagen dirigent Albert van 

Raalte gevraagd de leiding daarvan op zich te nemen.8 1 Het orkest werd gefinancierd 

met de afkoopsom die de joodse vatenfabrikant Bernard van Leer moest betalen 

om in juni 1941 naar Amerika te mogen emigreren. Van Leer moest een kleine 

3,5 miljoen gulden achterlaten, waarvan 1,5 miljoen bestemd voor de Joodse Raad 

en andere joodse organisaties. Van die 1,5 miljoen had hij ƒ150.000 ter beschikking 

gesteld voor 'de bevordering van kunsten en wetenschappen onder de joden in 

Nederland'. Dit bedrag, later nog aangevuld met enige tonnen uit de gedwongen 

liquidatie van de bedrijven van Van Leer, werd ondergebracht in de Van Leer 

Stichting.82 

Nadat Rauter op 15 september 1941 zijn 'verordening over het optreden van 

Joden in het openbaar' had uitgevaardigd, werd met het geld van de stichting niet 

alleen het 'joods symphonie-orkest ' , maar ook een joods toneelgezelschap, een 

joods kleinkunstensemble en een joods amusementsorkest opgericht. De uitvoe

ringen vonden plaats in de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam, die al snel 

werd omgedoopt tot 'Joodsche Schouwburg'. Er traden uitsluitend joodse artiesten 
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op voor een joods publiek. Niet-joden mochten de voorstellingen niet bijwonen 
en alleen het spelen van joods repertoire was toegestaan.83 Het 'Groot Joodsch 
Amusements-Orkest', waarin onder anderen Sal Doof, Maurice van Kleef en Ab 
van der Molen speelden, stond onder leiding van Bernard Drukker: 

[...] ik kon amusementsmuziek in de meest verfijnde vorm, in een presentatie 
van uiterste perfectie aanbieden dankzij de arrangementen van Benedict 
Silbermann en Heinz Lachmann en dankzij de weergaloos knappe orkestmu-
sici, die onder haast ondragelijke spanning moesten spelen. Ieder ogenblik zou 
in een razzia het theater omsingeld, afgegrendeld kunnen worden. De wreed 
opengesperde muil van een afzichtelijk gedrocht, dat 's nachts in onze nacht
merries angstvisioenen gaf, doemde in ieder mineuraccoord voor ons op. Zo'n 
zeshonderd moedige Joden — publiek, orkestleden en technisch personeel -
riskeerden hun leven om de muziekhonger te stillen. 4 

Ongeveer negen maanden duurde het voordat Ferdinand Hugo aus der Fünten, 
die de dagelijkse leiding had over de Zentralstelle fur jüdische Auswanderung, aan 
de optredens in de Joodse Schouwburg plotseling een einde maakte. Op 12 juli 
1942 verstoorde hij een voorstelling van het toneelgezelschap met de mededeling 
dat het gebouw gevorderd was als doorgangshuis voor joden op weg naar Duits
land. 5 Vanaf dat moment verzamelden honderden joden zich tweemaal per week 
in de schouwburg om vandaar in treinwagons te worden afgevoerd naar het 
doorgangskamp Westerbork op de Drentse hei. Ook een groot deel van de joodse 
muzikanten wist niet aan de deportaties te ontkomen en werd uiteindelijk ver
moord. 

De uitschakeling van Surinaamse musici 

De in Nederland woonachtige Surinaamse musici wisten zich tijdens de bezetting 
nog lange tijd te handhaven. Na hun ontslag bij het Negro Palace en de sluiting 
van de Kit Cat Club in 1937 hadden ze zich verspreid over diverse cafés en nachtclubs 
in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Tenorsaxofonist Arthur Parisius, alias 
Kid Dynamite, trad op met de Haagse 'Collegians' en werkte daarnaast in het 
Rotterdamse etablisement Casanova, waar ook de band van Max Woiski een tijd 
lang onderdak vond. Het gebouw ging tijdens het bombardement in mei 1940 in 
vlammen op, maar toen in 1941 in de wijk Spangen een nieuw Cassanova werd 
geopend, stond Kid Dynamite wederom op het podium, begeleid door het orkest 
van tapdancer/trompettist Theodorus Gustaaf Kantoor alias Teddy Cotton. Enige 
tijd later speelden Cotton en Kid Dynamite ook in dancing Belvédère op Katen-
drecht, samen met drummer Frits Blijd, trompettist Mac Robbers en Boy Edgar 
aan de piano.86 Saxofonist/fluitist Max Woiski had toen inmiddels in Amsterdam 
een eigen café gekocht, La Cubana in de Amstelstraat, waar hijzelf optrad met 
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onder anderen drummer Lou Holtuin. Ook gitarist/trompettist Mike Hidalgo, 
sinds 1941 eigenaar van de Rositabar aan het Rokin, speelde in zijn eigen café 
samen met zijn broer Lou (Luciano) op ondermeer sax en percussie en met Kid 
Dynamite en de Antiliaans-Nederlandse drummer Martin Sterman. In café Liberty 
aan de Amsterdamse nieuwendijk was bovendien Teddy Cotton regelmatig te 
horen, die met bassist Jules Zeegelaar en zanger Johnny Gerold een trio vormde.8? 

In december 1941 dreigde de Amsterdamse hoofdcommissaris Sybren Tulp, die 
op 21 april 1941 H.J. Versteeg was opgevolgd, de muziekvergunningen van café
houders in te trekken als zij nog langer Surinaamse musici in hun zaak lieten 
optreden. Woiski, die zelf ook niet meer in zijn eigen café mocht optreden en 
tevergeefs om een onderhoud met het hoofd van de gemeentelijke afdeling 
Algemene Zaken had gevraagd, engageerde vanaf dat moment alleen nog blanke 
musici, onder wie swingpianist Jaap Streefkerk en zangeres Jopie van Delft, de 
echtgenote van saxofonist Red Debroy.88 Theodorus Kantoor, Jules Zeegelaar en 
Johnny Gerold tekenden protest aan tegen het werkverbod bij Goverts, die daarop 
bij Tulp informeerde naar de reden van diens optreden. In zijn antwoord verwees 
Tulp naar het speelverbod voor Surinamers dat burgemeester De Vlugt in 1937 
had uitgevaardigd: 

Het is in de practijk voldoende gebleken, dat deze Surinamers een funesten 
invloed uitoefenen op jeugdige meisjes, die ééndeels zich voelen aangetrokken 
door de zwarte huidkleur van deze lieden, anderdeels zich laten meesleepen 
door hun barbaarsche muziek. Te Uwer oriënteering moge ik U verwijzen 
naar de hierbij gevoegde brieven welke den toenmalige Burgemeester van 
Amsterdam hieromtrent deed toekomen.89 

Goverts erkende dat 'bedoelde personen een groot gevaar voor de samenleving 
beteekenen' en verzocht Tulp te achterhalen of Kantoor, Zegelaar en Gerold, zich 
eveneens aan strafbare gedragingen schuldig hadden gemaakt. De president van 
de NKK kon dan, wanneer hij voor een beslissing gesteld werd, over het nodige 
materiaal beschikken om hen het lidmaatschap te weigeren.90 Ook Bergfeld werd 
door Goverts ingelicht over de kwestie. De rapporten van de Amsterdamse politie 
hadden weliswaar geen betrekking op de drie negers, die tegen hun ontslag 
geprotesteerd hadden, 'jedoch darf man wohl annehmen, dass die Rasseeigen
schaften auch hier unter gleichen Umständen zu gleichen Exzessen führen werden 
(oder geführt haben)'. De zaak was volgens Goverts van principiële betekenis, 'da 
sie zu folgender Frage Veranlassung gibt, nähmlich: wird Farbigen in Zukunft 
das Öffentliche Auftreten erlaubt sein und können sie Mitglieder der Niederlän
dischen Kulturkammer werden? Ich bitte um Stellungname in dieser Angelegen
heit.'91 

Drie maanden later, in april 1942, gaf Bergfeld uitsluitsel: negers, Maleiers en 
Indiërs mochten niet tot de NKK worden toegelaten. Maleiers en Indiërs konden 
wel in aanmerking komen voor een vrijstellingsbewijs, 'mits zij zich in één kapel 
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samenvoegen en zich "indische Kapel" noemen'. Indische halfbloeden waren 
eveneens uitgesloten van het lidmaatschap der NKK, maar op aandrang van Goverts 
zou deze 'moeilijke problematiek' nog eens met Generalkommissar Schmidt 
worden besproken.92 

'Ten aanzien van personen met negroïde afstamming' ontving het hoofd van 
de afdeling Juridische Zaken van de NKK, Dirk Spanjaard, eind augustus 1942 
nadere instructies van Bergfeld: personen, die gehuwd waren met iemand van 
negroïde afstamming mochten wel lid worden: 'het begrip negroïd-vermaagschapt 
wordt dus uitgesloten'. Personen met een of twee negroïde voorouders konden 
eveneens worden toegelaten, maar wanneer er sprake was van meer dan twee 
negroïde voorouders, diende de betrokkene te worden vrijgesteld van het lidmaat
schap. 'Surinaansche negers, waarvan een nominative opgave in het bezit van 
Ledenregistratie is, moeten geweigerd worden.'93 

De op de afdeling Ledenregistratie aanwezige lijst van 'Surinaamsche Negers', 
bevatte in totaal achttien namen, waaronder die van Lou Holtuin, de voormalige 
drummer van Max Woiski. Holtuin had evenwel in december 1941, direct nadat 
hem door Tulp was meegedeeld dat hij niet meer mocht optreden, zowel bij 
Mussert als bij de op 6 maart 1941 geïnstalleerde nieuwe burgemeester van 
Amsterdam, Edward John Voûte, een bezwaarschrift ingediend. Uiteindelijk kreeg 
hij veertien maanden later, op 17 februari 1943, alsnog toestemming van Voûte 
om verder te werken en werd hem door de NKK een blauwe kaart als voorlopig 
lidmaatschapsbewijs toegestuurd.94 

Door zich als Nederlander aan te melden bij de NKK wisten ook andere 
Surinaamse musici met succes het werkverbod te omzeilen. Zo trad Mike Hidalgo 
met zijn orkest nog tot begin 1943 op in de Rositabar en toen drummer Martin 
Sterman op 6 februari 1943 door twee politieagenten in het café van A.C. Meurs 
op nummer 61 werd aangetroffen, kon hij behalve zijn aanmeldingskaart van de 
NKK ook een stortingsbewijs van de verschuldigde contributie en een ariërverklaring 
overleggen.95 

Ook uit de rapporten van de departementale Buitendienst bleek dat de Surina
mers begin 1943 nog steeds als musicus werkzaam waren. Op 1 februari 1943, enkele 
dagen voor zijn benoeming tot waarnemend secretaris-generaal, stuurde De Ranitz 
derhalve een brief aan 'den Hoofdcommissaris van Politie te Amsterdam' — Tulp 
was kort tevoren aan reuma overleden — met het verzoek 'het optreden dezer negers 
te verbieden'. Hij verwees daarbij naar de een jaar eerder door Tulp verstuurde 
brieven, 'waarin het gedrag dezer personen zeer ten ongunste van de betrokkenen 
werd belicht'. Volgens De Ranitz bezaten 'Surinamenegers' niet de geschiktheid 
om tot de NKK te worden toegelaten. Zij beschikten dan ook niet over een voorlopig 
toelatingsbewijs (de blauwe kaart) en evenmin over een door de NKK verstrekte 
werkvergunning, waardoor hun optreden in strijd was met de overheidsbepalin-
gen.96 

Dat dit laatste onjuist was, bleek een halfjaar later toen De Ranitz door H. 
Holsbergen, namens de waarnemend politiepresident van Amsterdam, werd in-
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gelicht over een controle in café Het Wagenwiel aan de Nieuwendijk 143, waar de 
Surinaamse musici Mike Hidalgo, Lou Holtuin, Arthur Parisius alias Kid Dyna
mite en Jules Zeegelaar waren aangetroffen: 'De eerste twee zijn in het bezit van 
een blauwe; de twee laatsten in het bezit van een witte kaart van de "Nederlandsche 
Kultuurkamer".' Verwijzend naar De Ranitz' brief van 1 februari 1943, vroeg 
Hulsbergen zich af of de secretaris-generaal zijn mening aangaande de geschiktheid 
van Surinamers om lid te worden van de NKK inmiddels had gewijzigd.97 

De Ranitz antwoordde ontkennend. Zijn standpunt, neergelegd in zijn schrijven 
van 1 februari 1943 aan 'den Hoofdcommissaris van Politie' bleef ongewijzigd 
gehandhaafd, zo schreef hij aan de politiepresident te Amsterdam: 'Mitsdien heb 
ik bevorderd, dat alle aan Surinamenegers uitgereikte werkvergunningen, aanmel-
dingsbewijzen en lidmaatschapskaarten worden ingetrokken.98 Volgens waarne
mend algemeen bestuurder van de NKK, Spanjaard, die op 27 juli 1943 van De 
Ranitz opdracht kreeg om de sanering uit te voeren, had men op grond van een 
reeds op 7 juli uitgebracht rapport van de Opsporingsdienst der NKK de 'procedure 
tot weigering van het lidmaatschap' al in gang gezet en zouden de afwijzingen 
nog dezelfde week aan de betrokkenen worden verzonden.99 

In het rapport van 7 juli, waaraan Spanjaard refereerde en dat was opgesteld 
door controleur H.W.E.A. Büser, werd het optreden van Emile (Mike) Hidalgo 
en diens collega's echter zeer positief beoordeeld. Hidalgo, was nog nooit met de 
politie in aanraking geweest en had altijd in eerste-klas zaken gewerkt. Bovendien 
bracht zijn orkest, waarin behalve de vier reeds genoemde Surinaamse musici ook 
de Haarlemse pianist Theo van den Bos speelde, uitsluitend goedgekeurde com
posities ten gehore: 

Mijn indruk is, dat deze menschen angstvallig alles vermijden, waarvan zij 
meenen, dat het hun moeilijkheden kan opleveren. Zij houden zich aan de 
gegeven voorschriften, terwijl ook de politie op de hoogte is van hun doen en 
laten.100 

Ook in een tweede rapport, dat was opgesteld naar aanleiding van een gesprek 
met Hidalgo op 21 juli 1944, prees Büser de orkestleider. Café Het Wagenwiel w-as 
aanvankelijk verboden terrein voor Wehrmachtsoldaten, maar door toedoen van 
Hidalgo werd dat verbod opgeheven: 'De Feldgendarmerie was vol lof over het 
optreden van zijn orkest.' Driekwart van het publiek bestond uit Duitse soldaten 
en tot de vaste toeschouwers behoorden ook verscheidene functionarissen van de 
SD, alsmede Dirk Beuzenberg, die elke donderdag kwam luisteren. Hildago 
onderhield goede relaties met SD-Oberscharführer Poot en verleende met zijn 
orkest zelfs medewerking aan diens privé-feesten. Poot had Büser derhalve verzocht 
om er bij het hoofd van de afdeling Juridiche Zaken van de NKK op aan te dringen 
het orkest van Hidalgo voorlopig te laten optreden. Gezien het toezicht door 
zowel de SD als de Feldgendermerie en de politie 'was voor ontsporingen als 
waarvoor gevreesd wordt de kans zeer gering'.101 
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Desalniettemin ontvingen Mike Hidalgo, Lou Holtuin, Arthur Parisius en Jules 
Zeegelaar op 2 augustus 1943 toch een afwijzende beschikking van Spanjaard op 
hun verzoek om als lid tot de NKK te worden toegelaten.102 Büser verontschuldigde 
zich tegenover Hidalgo met de mededeling dat de NKK in opdracht van het 
Rijkscommissariaat had gehandeld en verzekerde hem dat de NKK bereid was een 
eventueel dispensatieverzoek aan het DVK voor te leggen: 'Niet alleen mijn prestige, 
doch ook dat van het Dept. en N.K.K. redde ik op deze wijze', zo schreef hij twee 
weken later in een uitvoerig rapport, waarmee hij zijn optreden in de hele kwestie 
trachtte te rechtvaardigen.103 

Büser was van mening dat de uitsluiting van Hidalgo en de zijne onrechtvaardig 
was en daarom had hij zich op 3 augustus 1943, daags nadat de afwijzende 
beschikking aangaande hun lidmaatschap was verzonden, rechtstreeks tot Mussert 
gericht met het verzoek er bij Bergfeld op aan te dringen een voorlopige werkver
gunning uit te rijken aan in totaal tien Surinamers, die bij de NKK bekend stonden 
als 'bonafide musici'. De NKK had in opdracht van de secretaris-generaal van het 
DVK aan alle West-Indische kleurlingen het optreden als musicus verboden, op 
grond van politierapporten over het zedelijk gedrag van een aantal van deze 'z.g. 
Surinamenegers' en vanwege de door hen voortgebrachte 'barbaarsche' muziek, 
hetgeen volgens Büser onterecht was: 

Ik breek geen staf voor dit soort muziek want ik verafschuw alle 'jazz' of deze 
muziek nu ten gehoore wordt gebracht door Mike Hidalgo, de Ramblers, Klaas 
v. Beek of Piet van Dijk. Is de muziek van Hidalgo 'barbaarsch', dan geldt 
deze maatstaf óók voor andere 'bands'.104 

Büsers schrijven werd door de plaatsvervangend leider van de NSB-hoofdafdeling 
Pers en Propaganda, Max Blokzijl, op 19 augustus 1943 'ter behandeling' doorge
stuurd naar Goverts, die vervolgens namens De Ranitz nog eens de redenen voor 
het gevoerde beleid ten aanzien van de Surinamers uiteenzette. Het was, zo schreef 
Goverts, hoogst ongewenst dat mensen van 'niet-germaanschen aard' meewerkten 
aan het verspreiden van cultuurgoed, aangezien daardoor volksvreemde invloeden 
in de 'zeer ontvankelijk gebleken Nederlandschen voedingsbodem' zouden wortel 
schieten. 

Wij hebben dit zeer duidelijk gezien bij het vernegeren en verjoodschen van 
de Nederlandsche vermaaksmuziek in een tijd, dat kuituur geen regeeringszaak 
was. Het was een der eerste taken van mijn Departement, deze volksvreemde 
invloeden met wortel en tak uit te roeien. Ten aanzien van de joden heeft de 
bezettende macht reeds afdoende ingegrepen; ten aanzien van de negers neem 
ik zelf maatregelen. 

Volgens Goverts leefde negers hun oerwoudinstinct vooral uit in dansmuziek met 
alle funeste gevolgen van dien voor de jeugd: 'jonge menschen, die gevangen zijn 
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in de ban van het sensueele negerrythme, zijn doorgaans voor het ontvangen van 
edeler muziekgevoelens voorgoed uitgeschakeld'. Blanken konden de 'negerjazz-
muziek' nooit voor ioo procent imiteren, daar zij daarvoor de raseigenschappen 
misten: 'Het is mijn oordeel, dat de Nederlander, die den neger in beschavings-
gevoel vele eeuwen vooruit is, de klok niet terug moet zetten en zich vermeien in 
de eenvoudigste, primitiefste uitingen der muziek.' Ten aanzien van de Surinamers 
bestonden bovendien nog ernstiger bezwaren dan tegen 'gewone negers': 'Eerst-
genoemden kunnen worden beschouwd als het zedelijk uitvaagsel van ons land.' 
Verwijzend naar de rapporten van voormalig hoofdcommissaris Versteeg conclu
deerde Goverts dat zij zo snel mogelijk dienden te worden verwijderd uit het 
Nederlandse volksleven. Naar hem uit goede bron was meegedeeld waren de 
Surinamenegers daarenboven niet raszuiver. Velen hadden 'joodsch bloed in de 
aderen', afkomstig van joodse plantage-eigenaren, die in het verleden met zwarte 
slaven hadden verkeerd. Om die reden en omdat zij geen vakopleiding hadden 
genoten, moest hen het lidmaatschap van de NKK worden geweigerd: 'Het spijt 
mij ten zeerste, dat ik voor de "goede" elementen geen uitzondering kan maken, 
daar ik anders de rasbeginselen bij het toepassen der kultuurpolitiek geweld moet 
aandoen.'105 

Ondertussen trad het orkest van Hidalgo nog altijd op in café Het Wagenwiel. 
Hidalgo was zelfs in het bezit van een door het DVK goedgekeurd repertoire. Büser, 
die zelf in Den Haag woonde, had het afgestempelde repertoire op 14 augustus 
1943 persoonlijk voor hem opgehaald bij het departement, omdat hij 'den volgen
den dag toch naar Amsterdam ging': 'Wanneer er bezwaren tegen de keuring van 
zijn repertoire bestonden, kan ik het toch waarachtig niet helpen, indien de 
functionarissen, die met de keuring zijn belast, hiervan geen kennis dragen.' 
Overigens bevatte de lijst, waarop zestig titels stonden vermeld, naast een zestal 
composities van Jack Bulterman, voornamelijk Duitse en Nederlandse schlagers, 
zoals 'Abends in der Taverne', 'Diep in mijn hart' en 'Wir machen Musik'. Slechts 
twee nummers, waaronder 'Ein kleines weisses Haus' van ene A. Rubinstein, waren 
doorgekrast.106 

Op 20 augustus 1943 presenteerde Spanjaard een vertrouwelijk rapport over de 
zaak Hidalgo, dat hij in opdracht van De Ranitz had opgesteld. Door een fout 
van de afdeling Ledenregistratie waren de leden van het orkest Hidalgo in het 
bezit gekomen van een bewijs van aanmelding, maar inmiddels hadden zij alle 
vier een afwijzingsbeschikking ontvangen. Dat hun optreden desondanks werd 
voortgezet, gebeurde volgens mededeling van een der controleurs van de Opspo
ringsdienst met goedkeuring van Bergfeld. Hidalgo had de betreffende controleur 
verteld dat hij op verzoek van de SD behulpzaam was bij het opsporen van 
geslachtszieke vrouwen, die omgang hadden met Duitse soldaten: 

Een zekere Herr Abas van het General-Kommando Hamburg heeft zich tot 
Dr Bergfeld gewend en toestemming voor het orkest verkregen. Herr Abas 
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schijnt Dr Bergfeld voor de keus te hebben gesteld: of het orkest blijft spelen, 
of er komt een compagnie geslachtszieke soldaten.107 

Een dag later, op 21 augustus 1943, ontving Goverts een brief van Bergfeld met 
het verzoek 'die Surinameneger-Kapelle Hidalgo ungehinderd auftreten zu lassen 
und die Functionäre der Musikgilde entsprechend anzuweisen'.108 In zijn reactie 
wees Goverts wederom op de 'fatale' invloeden die de Surinamers met hun negroide 
muziekstijl op de Nederlandse jeugd uitoefenden. Bovendien vermeldde hij ook 
nu weer dat er joods bloed door hun aderen stroomde en dat ze, 'manchmal aus 
Hass gegen die Weisen', jonge meisjes probeerden te verleiden, hetgeen bleek uit 
diverse politierapporten: 

Wo selbst die marxistisch-demokratische Stadtverwaltung, der wahrhaft nicht 
puritanische Stadt Amsterdam, schon vor dem Kriege, das Auftreten von 
Negerorchestern verbot, würde doch sowohl das Departement als die Kultur
kammer sich blamieren falls man sie zur N.K.K. zulassen wurde.109 

Niettemin werd toch aan Bergfelds verzoek voldaan. Toen opperwachtmeester 
Johannes Wagemans van de Amsterdamse politie begin september 1943 een bezoek 
bracht aan Het Wagenwiel, bleken alle leden van Hidalgo's orkest te beschikken 
over een voorlopig lidmaatschapsbewijs, de zogenaamde blauwe kaart. Holtuin 
kon zelfs een op 1 september 1943 gedateerd schrijven van de NKK overleggen, 
waarin hem werd meegedeeld, dat hij als voorlopig lid bleef ingeschreven.110 

Naar aanleiding van Wagemans rapport informeerde de waarnemend politie-
president van Amsterdam, J. Feitsma, op 11 september 1943 nogmaals bij De Ranitz 
'hoe de uiteindelijke beslissing in de kwestie dezer Suriname-negers' luidde, maar 
het antwoord bleef uit.111 Wel beklaagde De Ranitz zich op 20 september 1943 bij 
Bergfeld over de gang van zaken: 'Die Genehmigung, die dem Orchester "Hidalgo" 
gewährt worden ist, hat das Prestige der N.K.K. geschwächt', schreef hij. Boven
dien was de strijd van de NKK tegen het optreden van negerorkesten 'doppelt 
schwer geworden', aangezien de betrokken musici zich afvroegen waarom zij niet 
meer mochten optreden en Hidalgo wel. De Ranitz drong er derhalve bij Bergfeld 
op aan de zaak nogmaals in overweging te nemen.112 

Drie weken later ontving hij evenwel opnieuw een schrijven van waarnemend 
politiepresident Feitsma met, de mededeling dat het orkest Hidalgo binnenkort 
in een ander café zou gaan optreden.113 Volgens de controleurs L.M. Weinberg 
en H. Büser ging het om café Tarantella in de Vijzelstraat. Op de ramen van het 
café hadden zij affiches aangetroffen met de tekst: 'vanaf zaterdag 30 October Kid 
Dynamite en zijn solisten in volledige bezetting'.114 

De Ranitz deelde Feitsma daarop mee dat voor alle Suriname-negers de ver
gunningen waren ingetrokken: 'Ik moge U verzoeken, het optreden van Hidalgo 
c.s. in café Tarantella te verhinderen.'115 
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Op aanraden van Beuzenberg tekende Drumer Lou Holtuin op 10 december 
1943 bij De Ranitz bezwaar aan tegen de beslissing van de NKK om zijn voorlopig 
lidmaatschapsbewijs in te trekken. Na te zijn gehoord op het departement ontving 
hij op 7 januari 1944 evenwel een negatieve beschikking. De secretaris-generaal 
had in Holtuins argumenten geen aanleiding gezien om hem alsnog tot de NKK 
toe te laten.116 

Korte tijd later kregen de controleurs van de departementale Buitendienst 
aanvullende instructies uitgereikt met daarin de bepaling dat 

Joden, gesteriliseerde Joden, half-joden en negers niet in het openbaar kunnen 
optreden; ook de Suriname-negers niet, ofschoon zij van Nederlandsche 
nationaliteit zijn. Treft men bij controle dergelijke personen toch aan, dan 
kunnen zij geen aanmeldings- of lidmaatschaps-bewijs van de N.K.K. toonen, 
zoodat zij strafbaar zijn op grond van de Kultuurkamerverordening."7 

De Surinaamse saxofonist/gitarist Alexander (Lex) van Spall, die al in 1922 samen 
met Theo Uden Masman in 'The Original Jazz Syncopaters' speelde en in de 
jaren dertig alom bekendheid genoot met zijn orkest 'The Chocolate Kiddie's', 
werd beschouwd als halfbloed en mocht om die reden zijn werkzaamheden 
voorzetten. Dat gold ook voor gitarist Lex Vervuurt, die samen met zijn broer 
Guus in het orkest van Arie Maasland alias Malando speelde. Ook Max Woiski, 
die eveneens een licht gekleurd uiterlijk had, mocht zijn zaak verder drijven, mits 
hij geen negers liet optreden.118 

De in Rotterdam woonachtige Surinaamse altsaxofonist Alvino Garcia werd 
daarentegen wel als lid van de NKK geweigerd. Garcia had een iets donkerder 
huidskleur, maar verschilde naar eigen zeggen 'hemelsbreed met wat bedoeld wordt 
Surinaamsch neger'. Op 11 december 1943 tekende hij bezwaar aan tegen zijn 
uitsluiting. Hij 'verschilde geen graad' met Van Spall en de gebroeders Vervuurt, 
zo schreef hij aan De Ranitz, 'ook [niet] wat de grootouders betreft'. Net als Lou 
Holtuin werd Garcia uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud op het depar
tement, maar uiteindelijk werd ook zijn bezwaar in januari 1944 afgewezen."9 

Arbeidsinzet 

De meeste blanke musici, voorzover niet van joodse afkomst, zetten hun activiteiten 
tijdens de bezetting voort, totdat ze een oproep kregen om zich te melden voor 
de arbeidsinzet. Sommigen wisten evenwel aan tewerkstelling in het kader van de 
reguliere arbeidsinzet te ontkomen door met hun orkest in Duitsland te gaan 
spelen.120 De meest prominenten onder hen kwamen zelfs in aanmerking voor 
vrijstelling. Op aandrang van het DVK had Bergfeld daar al in maart 1943 mee 
ingestemd, en nog in dezelfde maand was er door de departementale afdeling 
Muziek een onderzoek ingesteld naar 'de kwaliteit der amusementsmuziekensem-
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bles met het oog op den Arbeitseinsatz'.121 Dat onderzoek was erop gericht de 
betere orkesten uit te selecteren, waarvoor dan vervolgens bij het Rijkscommisariaat 
dispensatie of uitstel kon worden bepleit. Lukte dat niet, dan probeerde men te 
bereiken dat de betrokken musici in Duitsland binnen hun vakgebied te werk 
werden gesteld. 

De selectie werd aanvankelijk uitbesteed aan het muziekgilde van de NKK, die 
daartoe lijsten met zogenaamde 'niet prominenten' samenstelde ten behoeve van 
de gewestelijke arbeidsbureau's. De Massificatie van amusementsmusici verliep 
evenwel uiterst willekeurig. Beuzenberg produceerde een lijst waarop diverse 
prominente musici stonden vermeld als 'ver beneden het middelmatige'. Bij nader 
onderzoek bleek dat de lijst was samengesteld op grond van een eerder door 
Beuzenberg uitgevoerde bedrijfsklassificatie, die diende als richtsnoer bij de door 
Fischböck verordonneerde sluiting van niet-oorlogs- of levensnoodzakelijke be
drijven. Alle musici werkzaam in een volgens deze Massificatie derderangs gele
genheid, kregen eenvoudigweg het etiket middelmatig opgeplakt zonder dat 
daarvoor concrete aanwijzingen bestonden. 'Het Gilde heeft nu eenmaal niet 
voldoende gegevens om een scherp criterium te stellen', meende Frans Vink, die 
het voor Beuzenberg opnam, toen deze tijdens een vergadering van de Kultuur-
kamerraad ter verantwoording werd geroepen. Bovendien hadden de betrokken 
musici reeds tegen de gang van zaken geprotesteerd, waarna zij opnieuw geklasseerd 
waren.122 

De kritiek op Beuzenberg verscherpte evenwel toen bleek dat hij, buiten het 
DVK om, de uitzending van prominente musici en orkesten naar Duitsland juist 
stimuleerde. Op 10 maart 1943 had hij - zonder daarover de betrokken musici 
vooraf te consulteren - tegen een ambtenaar van de Abteilung Kultur van het 
Rijkscommisariaat gezegd dat het orkest van Ernst van 't Hoff beschikbaar was 
voor optredens in Duitsland, met als gevolg dat de gehele formatie 'dienstverpflich
tet' werd gesteld en gedwongen naar Berlijn moest afreizen. De orkestleden zelf 
werden hierover pas op 13 maart 1943 door Beuzenberg ingelicht: 'Ik meende dat 
het voor de musici een blijde tijding zou zijn, aangezien het orkest zich door 
allerlei oorzaken in een slechte financieelen toestand bevond. '123 

De contracten voor de verplichte optredens in Duitsland werden afgesloten 
door het concert- en theaterbureau van Frans Mikkenie, die handelde in opdracht 
van Wilhelm Diehm, leider van de 'Zentral-Stellenvermittlung der RKK'. Met 
ingang van 1 april 1943 zou Van 't Hoffs orkest in Berlijn regelmatig radio-uit
zendingen moeten gaan verzorgen, maar altsaxofonist Tonny Heiweg, die per 1 
mei 1943 een contract had afgesloten met Dick Willebrandts, verliet de band. 
Korte tijd later besloten ook de trombonisten André Smit en Herman 'Rits' 
Groothand weg te gaan. Zij sloten een overeenkomst met de Duitse kapelmeester 
Paul von Beky. Tenorsaxofonist Chris Vlek wilde eveneens weg en tekende bij 
Piet van Dijk. Toen Beuzenberg dreigde de SD in te schakelen wanneer de musici 
zich niet op tijd in Berlijn zouden melden, beklaagden Heiweg en Willebrandts 
zich bij Goverts. Beuzenberg was zich echter van geen kwaad bewust. 'Het ligt 
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voor de hand, dat van Bedijn uit maatregelen zijn genomen, welke er toe zouden 
leiden, dat het orkest van 't Hoffen bloc naar Duitsland zou vertrekken', schreef 
hij op 7 april 1943 aan Rijnbergen. 'Dr. Diehm deelde mij telefonisch mede dat 
zelfs de Rijksduitscher Paul von Beky zou worden gestraft, indien hij de door hem 
geëngageerde A. Smit moeilijkheden in den weg zou leggen en deze niet met het 
orkest van 't Hoff zou afreizen.'I24 

In opdracht van Goverts onderwierp gildeleider Rijnbergen de klachten over 
Beuzenberg aan een nader onderzoek, maar het orkest van Van 't Hoff zat toen 
inmiddels al in Duitsland. Op 1 april 1943 was de band begonnen aan een vier 
maanden durende reeks radioconcerten in Berlijn.125 Heiweg ontbrak. Hij trok 
zich niets aan van Beuzenberg's dreigementen en voegde zich bij het orkest van 
Willebrandts, maar ook hier werd hij geconfronteerd met gedwongen tewerkstel
ling. Vrijwel alle musici uit het orkest van Willebrandts ontvingen in de loop van 
de maand april een telegram van Frans Mikkenie met het verzoek contact op te 
nemen in verband met een engagement in Duitsland. In geval van weigering zou 
'dienstverpflichtung' worden opgelegd. In het telegram aan Heiweg stond boven
dien dat Bergfeld de SD al opdracht had gegeven om hem te arresteren.126 

Ditmaal waren het de Duitse radio-autoriteiten in Hilversum die heftig protes
teerden tegen de gang van zake. Het radio-orkest van Willebrandts was in dienst 
van de NO, en de Rundfunkbetreuungsstelle (RBS) in Hilversum, waaronder de 
NO resoneerde, verzocht Mikkenie derhalve geen pogingen meer te ondernemen 
om reeds bestaande contracten open te breken en zich niet meer met radio-aan-
gelegenheden te bemoeien zonder overleg met de bevoegde Duitse instanties.127 

Mikkenie reageerde verbolgen. Hij beriep zich op het hoofd van de NO-afdeling 
Lichte Muziek J. den Daas en programmachef HJ.R. Schaffers, die hem hadden 
verteld dat het orkest van Willebrands slechts twee maal per week voor 'losse' 
uitzendingen door de NO gecontracteerd werd. Nadat hij de Zentral-Stellenver-
mittlung in Berlijn daarover had ingelicht, kreeg hij opdracht om de musici een 
engagement aan te bieden en 'im Falle einer Verweigerung, Dienstverpflichtung 
anzufordern'. Altist Tinus Bruijn was zelfs persoonlijk naar zijn kantoor gekomen 
om zich ervan te overtuigen dat hij niet op eigen houtje had gehandeld: 'Obwohl 
ich annehme dass ich den Musiker Bruyn gegenüber nichts brauche zu beweisen, 
habe ich ihm den mir erteilten telegrafischen Auftrag vorgelegt. Als der Musiker 
Bruyn dieses Telegramm las, fing er zu lachen an.' En passant beweerde Mikkenie 
ook nog dat niet hij, maar Decca-directeur Van Zoelen het orkest van Willebrandts 
illegaal geboekt had. 

Herr van Zoelen arbeitete bereits vor dem Kriege als Schwarzvermittler in 
Holland und buchte damals ausschliesslich englische und amerikanische 
Artisten. Heute versucht er die Kapellen dadurch an sich zu binden, dass er 
den Leuten für den Nachkriegszeit Verträge bei der von ihn vertreteten 
englischen Decca-Schallplattengesellschaft verspricht.128 
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Na de zaak nader te hebben onderzocht stuurde de RBS een brief aan de Befehlshaber 
der Sicherheitspolizei met het voorstel om Mikkenie zelf maar eens te verhoren 
over de door hem gehanteerde methoden, 'da es sich um einen reichlich skrupel
losen Agenten zu handeln scheint'. Bergfeld had met klem ontkend dat hij de SD 
opdracht had gegeven om Heiweg te arresteren en zou het liefst zien dat Mikkenie 
uit het concertbedrijf verdween: 

Die einzige Stütze von Mikkenie ist die Reichsmusikkammer in Berlin, die 
durch Herrn Dr. Diehm mit Mikkenie in Verbindung steht und bei dem 
grossen Mangel an Musikern in Deutschland natürlich froh ist, wenn Mikke
nie ihr Personal verschaft, ohne die Möglichkeit einer Nachprüfung darüber 
zu haben, mit welchen Mitteln Mikkenie diese Engagements zustande 
bringt.12? 

Uiteindelijk werd de band van Willebrandts op last van RBS-leider Eberhard 
Taubert met ingang van i juni 1943 'dienstverpflichtet' gesteld in Hilversum om 
de muziek voor de propaganda-uitzendingen van de DES te verzorgen.^0 

Het geval Willebrandts stond overigens niet op zich. Ook het orkest van Frans 
Wouters dreigde aan de NO te worden onttrokken, kort voordat de zender 
Hilversum 2 door de 'Reichsrundfunkgesellschaft' (RRG) geannexeerd werd ten 
behoeve van de DES. Begin mei 1943 ontving de NO bericht dat de leden van het 
orkest naar Duitsland gestuurd zouden worden, omdat ze bij het gewestelijk 
arbeidsbureau in Amsterdam werkloos gemeld waren. Pas nadat de RBS er bij 'den 
Beauftragten des Reichskommissars für die Provinz Nordholland', Werner 
Schröder, op gewezen had dat de formatie van Wouters onder vast contract stond 
bij de NO en dat de leden van het orkest bovendien voorkwamen op een door het 
DVK vervaardigde lijst van musici die in aanmerking kwamen voor vrijstelling, 
werd de beslissing teruggedraaid. Enkele weken later speelde het orkest van Wouters 
eveneens voor de DES in Hilversum.151 

Om te voorkomen dat ook de overige programmamedewerkers van de NO in 
het kader van de arbeidsinzet naar Duitsland werden gezonden, moesten zij 
aangemeld worden bij de NKK. Algemeen bestuurder Otto had daar al in maart 
1943 bij de directeur van de NO, Herweyer, op aangedrongen en op 5 april 1943 
ontving programmachef Plate tweehonderd aanmeldingsformulieren van de afde
ling Personeelszaken, met het verzoek deze uit te reiken aan de daarvoor in 
aanmerking komende personen: 

Zooals bekend is het zaak zoo spoedig mogelijk deze formulieren aan de 
Kultuurkamer in te zenden, aangezien het lidmaatschap de betrokkenen 
waarschijnlijk vrijwaart voor uitzending naar Duitschland.132 

Een maand later gaf RBS-leider Taubert evenwel te kennen dat de NO na de 
ontrekking van de zender Hilversum 2 juist meer personeel voor de arbeidsinzet 
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moest afstaan: 'Ein grosser Teil des Pesonals des niederländischen Rundfunks 
kann auf grund der geänderten Verhältnisse für den Arbeidseinsatz freigemacht 
werden.'153 Zonder dat de NKK daar enige invloed op had, werden in de daarop
volgende periode diverse lijsten met 'overbodig' omroeppersoneel aan het gewes
telijk arbeidsbureau in Hilversum gestuurd.134 Afgezien van de omroeporkesten, 
die tewerk gesteld werden bij de DES, liepen ook de veelal op tijdelijke basis door 
de NO geëngageerde amusementsmusici het risico om na afloop van hun contract 
te worden opgeroepen voor uitzending naar Duitsland. Uit de vier amusements
ensembles die nog in vaste dienst bleven van de NO, verdwenen slechts vier musici: 
drie bevonden zich in krijgsgevangenschap; de andere was opgeroepen voor de 
arbeidsinzet.135 

Nadat op 6 mei 1943 'de verordening betreffende de verplichte aanmelding voor 
den arbeidsinzet' was afgekondigd, kwamen er ook op de afdeling Muziek van 
het DVK honderden verzoeken om vrijstelling binnen. In tegenstelling tot de 
vakgroep amusementsmusici van het muziekgilde concentreerde het departement 
zich bij de behandeling van die verzoeken echter in eerste instantie op de 'onmisbaar 
geachte cultuurwerkers' binnen de gesubsidieerde symfonie-orkesten. Ten aanzien 
van de amusementsmusici bleven de initiatieven beperkt.136 Wel nam het bureau 
Algemeene Aangelegenheden' in juni 1943 contact op met de Zentral-Stellenver-
mittlung der RKK in Berlijn. Afgesproken werd dat amusementsmusici in Duitsland 
'in hun vak' te werk zouden worden gesteld: 

Zij worden dan als orkest uitgezonden via den impresario Mikkenie te 
Amsterdam, die door de Zentralvermittlungstelle wordt gehonoreerd en aan 
de musici geen vergoeding zal mogen vragen. Alvorens de uitzending plaats 
vindt zal Mikkenie bij het Muziekgilde informeeren, of zijnerzijds eenigerlei 
bezwaren bestaan, naar aanleiding waarvan het Gilde zal kunnen adviseeren 
een orkest, dat beter in Nederland kan blijven, niet naar Duitschland te 
bemiddelen.137 

Tot die laatste categorie behoorden alleen de kwalitatief zeer goede orkesten en 
daarvan waren de meeste reeds ondergebracht bij de gelijkgeschakelde Nederland-
sche Omroep en de DES.138 De strijkjes, ensembles en musici die wel werden 
uitgezonden naar Duitsland, behoorden veelal tot de tweede garnituur. Sommige 
onder hen prezen zichzelf aan bij mogelijke werkgevers door in advertenties te 
verwijzen naar hun 'laatste engagementen in Berlin', en er waren er ook die lieten 
weten bij voorkeur in Duitsland te spelen: 'Vrij 1 October, Pianist-Accordeonist, 
liefst Deutschland.'139 Anderen wilden onder geen beding naar Duitsland en doken 
onder. Zij die vaak door de nood gedwongen, wel bleven doorwerken nadat ze 
voor de arbeitsinzet waren opgeroepen, liepen het risico tijdens routinecontroles 
door de Ordnungspolizei gearresteerd te worden, danwei door Beuzenberg aan 
de Zentral-Stellenvermittlung van de RKK te worden uitgeleverd.140 

Zodra de zaak Heiweg door tussenkomst van de RBS was opgelost, werd het 
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door Govern gelaste onderzoek naar Beuzenbergs optreden in deze aangelegenheid 
opgeschort en ging de vakgroepbestuurder op de oude voet door met het ronselen 
van musici ten behoeve van de RUK.1* Volgens de ambtenaar van de Opsporings
dienst der NKK, H. Büser, die samen met Beuzenberg verschillende Amsterdamse 
cafés bezocht om te controleren of de daar werkzame musici wel in bezit waren 
van de benodigde papieren, ging hij daarbij zeer rigoureus te werk: 'Het staat vast, 
dat de heer Beuzenberg oogenblikkelijk dreigt met sluiting van zaken, uitzending 
naar Duitschland en zelfs concentratiekamp.'142 Soms maande Beuzenberg Ho-
reca-exploitanten en orkestleiders ook schriftelijk om musici af te staan ten behoeve 
van de RMK in Berlijn, waarbij hij dan aangaf te handelen in opdracht van Dr. 
Wilhelm Diehm van de 'Zentral-Stelllenvermittlung', maar ook 'in Einvernehmen 
mit der deutschen Kulturabteilung in Den Haag'.143 Volgens Büser was zijn 
optreden tegenover musici vaak beschamend: 

Persoonlijk heb ik meegemaakt, dat de Heer Beuzenberg een musicus opbelde 
en tegen deze beweerde dat hij een contract voor Duitschland met Mikkenie 
had afgesloten. Hij sloeg met zijn vuist op tafel, slingerde de eene g.v.d. na de 
andere de microfoon in, zei dat hij de chicaneerende Nederlandsche musici 
wel kende, om te eindigen met: Jij stuurt vandaag nog een telegram, dat je het 
engagement aanneemt, begrepen? Neen? Dat doe je g.v.d. wèl, begrijp je dat? 
anders zal ik zorgen, dat je binnen korte tijd in de fabriek in Duitschland staat, 
begrepen?144 

Volgens de engagementenlijst in De Musicus traden er begin september 1943 in 
totaal 26 Nederlandse orkesten op in 24 verschillende Duitse steden. Het overzicht 
bevatte geen namen van musici die enige affiniteit hadden met jazzmuziek, met 
uitzondering van de gitarist Joop Carlquist, die samen met de 'Kahula's Hawaiians' 
in Zwickau speelde, en Kees Kaper, die in de jaren dertig als pianist van 'The 
Rhythm Aces' geprezen werd om zijn Fats Waller-stijl, maar nu met het Zaanse 
dansorkest 'de Boekaniers' gestationeerd was in Hagen.145 

Weliswaar was ook het beleid van het DVK erop gericht zoveel mogelijk musici, 
middels een engagement in Duitsland, te vrijwaren voor de reguliere arbeidsinzet, 
maar door de aanhoudende geallieerde bombardementen liep de werkgelegenheid 
in de Duitse amusementssector steeds verder terug. Wel vond er in oktober 1943 
een bespreking plaats met een vertegenwoordiger van het NAF over de inschakeling 
van musici bij 'de cultureele verzorging van de arbeiders in Duitsland'. Het 
departement van Financiën had daarvoor een aanzienlijk bedrag beschikbaar 
gesteld en met behulp van het muziekgilde zou de afdeling Muziek 'een en ander 
organiseren'.146 Voorlopig werden echter de uitzending en 'technische verzorging' 
van de betrokken muziek- en theatergezelschappen nog overgelaten aan de orga
nisatie 'Vreugde en Arbeid' (veA), de Nederlandse tegenhanger van het Duitse 
KdF, die ressorteerde onder het NAF. I47 
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Op de afdeling Muziek beperkte men zich grotendeels tot het samenstellen van 
selectielijsten ten behoeve van het Rijkscommissariaat. In het maandrapport van 
het muziekgilde over december 1943 constateerde Beuzenberg verontwaardigd dat 
'meerdere uitstekende Amusementsmusici', door een advies van het departement 
'afwijkend van het door den vakgroepbestuurder gegevene', op transport gesteld 
waren. 'Dit heeft in de kringen van de bonafide Amusementsmusici groote 
ontstemming gewekt. Temeer omdat gebleken is, dat onbekwame of amateur-
musici de opengevallen plaatsen bezetten.'148 

In februari 1944 stelde de afdeling Muziek in opdracht van het Rijkscommis
sariaat wederom een lijst op met 'amusementsmuziekensembles van beneden 
middelmatig gehalte', waarvan de leden in aanmerking kwamen voor de arbeids-
inzet.149 De Musicus vermeldde op dat moment nog slechts negentien engage
menten van Nederlandse orkesten in Duitsland, en nog een drietal formaties die 
in samenwerking met de organisatie KdF en de Wehrmacht een tournee door 
Duitsland maakten.150 

Om te voorkomen dat de uitzending van Nederlandse artiesten volledig stil 
kwam te liggen, moesten er op korte termijn nieuwe contracten worden afgesloten, 
maar volgens opgave van de NKK hadden de verschillende impresario's sinds het 
begin van 1944 nog geen enkel orkest voor Duitsland kunnen boeken.151 Daarom 
werden er op het DVK in februari 1944 opnieuw besprekingen gevoerd met veA. 
Men kwam overeen dat het departement zich voortaan zou bezighouden met het 
samenstellen en selecteren van muziek-, cabaret- en variététroepen ten behoeve 
van de in Duitse werkkampen verblijvende Nederlandse arbeiders. Om het contact 
tussen beide instanties te verstevigen, werd een ambtenaar van het DVK gedeta
cheerd naar het hoofdkantoor van het NAF te Amsterdam en volgens het maand
verslag van de afdeling Muziek over februari 1944 was er al direct een begin gemaakt 
met de selectie: 'Twee muziekgezelschappen, die in aanmerking kwamen voor 
uitzending naar Duitschland, werden op hun prestaties beoordeeld, waarbij een 
gezelschap werd afgewezen. Uitgezonden werden drie orkesten.' Met het gewes
telijk arbeidsbureau in Amsterdam onderhandelde men over 'een langere uitstel-
termijn' voor de betrokken artiesten, 'daar voor voorbereidingen van uitzending 
naar Duitschland, een langere termijn noodzakelijk bleek.152 

Het aantal musici waarvoor het DVK bij het Rijkscommissariaat een algehele 
vrijstelling bepleitte, nam evenwel af. Tijdens een zitting van de Kultuurkamerraad 
in juni 1944 meldde De Ranitz dat alleen 'de werkelijk belangrijke figuren' nog 
in aanmerking kwamen voor vrijstelling en dat daarbij niet alleen vakkundigheid, 
maar ook politieke factoren een rol speelden. 

Het is momenteel beter, dat een begaafde kunstenaar, die alle medewerking 
weigert, naar Duitschland gaat, dan dat een kunstenaar, die wellicht iets minder 
begaafd is, doch wel wil medewerken aan Vreugde en Arbeid, Nederlandsch 
Duitsche Kultuurgemeenschap e.d., in den arbeidsinzet valt.153 
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Nadat Hitler op 25 juli 1944 per decreet 'het totale gebruik van alle arbeidskrachten 
voor den oorlog' had verordonneerd, gaf De Ranitz het muziekgilde opdracht om 
'zo veel mogelijk amusementsmusici' voor de arbeidsinzet te selecteren. Volgens 
de vakgroep amusementsmusici moest van de gelegenheid gebruik gemaakt worden 
om vooral 'de onbekwame crisis- en oorlogsmusici uit het beroep te verwijderen'. 
Hun aantal werd geschat op 1500. In het geval van een nog verder doorgevoerde 
arbeidsinzet, stelde men voor de bonafide musici onder te brengen in orkesten 
die dan in de fabrieken tijdens de werkpauze amusementsmuziek ten gehore 
konden brengen: 

Daarmede wordt beoogd, ten eerste, de beroepsmusici zoodanig te bescher
men, dat zij voor het amusementsbedrij f behouden blijven (plaatsing in een 
fabriek zou funeste gevolgen hebben voor hun vingertechniek), ten tweede, 
de Nederlandse arbeiders, werkzaam in fabrieken en werkplaatsen, een nuttige 
en aangename verpoozing aan te bieden.154 

Steeds meer musici besloten evenwel om thuis te blijven of zich elders schuil te 
houden, in de hoop aan gedwongen tewerkstelling te ontkomen. Sommigen, 
onder wie Peter Schilperoort en Frans Vink jr., brachten in de eerste helft van 
1944 hun favoriete jazzrepertoire nog wel eens ten gehore tijdens 'clandestine 
concerten' en 'home-sessions', maar uiteindelijk werd ook voor hen het risico te 
groot.155 Ze doken onder in een leegstaande woning van een gevluchte NSß'er in 
Den Haag, waar ze met een windmolentje net voldoende stroom konden genereren 
om naar de BBC te luisteren.156 De klarinettist van de Willebrandts-band, Cees 
Verschoor, hield het na 'dolle dinsdag' 5 september eveneens voor gezien: 

Ik was bang dat ik alsnog bij het scheiden van de markt een keertje naar 
Duitsland zou moeten. Ik vertoonde me liever niet op straat, want wij woonden 
in Amsterdam-Oost en daar vlakbij zat de Wehrmacht. Je had nog steeds die 
razzia's voor de Arbeitseinsatz, dus ik heb de rest van de oorlog eigenlijk 
ondergedoken gezeten.157 

Na 'dolle dinsdag' en de daaropvolgende geallieerde luchtlandingen in Arnhem 
op 17 september 1944 werd het overgrote deel van het omroeppersoneel op 
wachtgeld gezet en waren ook de bij de NO en de DES werkzame radiomusici niet 
langer gevrijwaard voor de Arbeitseinsatz. Dat bleek op maandag 23 oktober 1944, 
toen in Hilversum door middel van aanplakbiljetten bekendgemaakt werd dat 
alle mannen tussen achttien en vijftig jaar oud zich om negen uur 's ochtends 
moesten melden in het plaatselijke sportpark.158 Onder de aanwezigen bevond 
zich ook Theo Uden Masman. Tegen hem was gezegd dat hij met zijn orkest 
vrijgesteld zou worden, maar dat bleek niet het geval: 
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We zijn door de Omroep schandelijk beduveld, want we zouden Ausweise 
krijgen en die zouden op het verzamelterrein uitgereikt worden; helaas kwam 
er een mof het terrein opwandelen met de boodschap: de heele omroep moet 
spitten.15? 

Anderen, zoals Dick Willebrandts en Klaas van Beeck, weigerden aan de oproep 
gehoor te geven. Willebrandts dook onder en vluchtte korte tijd later naar zijn 
geboortestad Rotterdam, waar hij gedurende de laatste maanden van de oorlog 
nog optrad als solo-pianist in het etablisement Destin.1^0 Van Beeck dook niet 
onder, omdat hij zijn platencollectie en zijn verzameling arrangementen niet in 
de steek wilde laten. Hij bleef thuis in zijn villa in de Albertus Perkstraat, waar 
op dat moment ook gitarist Ermo Veldman (een neef van Van Beeck) en drummer 
Martin Beekmans verbleven. Rond half een 's middags werden ze tijdens een razzia 
door Duitse soldaten opgehaald en alsnog overgebracht naar het sportpark. De 
Ausweise, op grond waarvan ze als omroepmusici waren vrijgesteld van de arbeids-
inzet, werden ingenomen en rond vijf uur 's middags vertrokken ze in gezelschap 
van enkele duizenden plaatsgenoten onder escorte van de Wehrmacht naar het 
concentratiekamp Amersfoort. Te voet.161 

De 'Ramblers', met uitzondering van trompettist Ferry Barendse, gitarist Jan 
Mol en de trombonisten Marcel Thielemans en Rits Groothand, waren er ook 
bij, maar wisten allemaal uit Amersfoort te ontsnappen. Enkele dagen na aankomst 
werd Masman, die goed Duits sprak, samen met Jack Bulterman en tenorist André 
van der Ouderaa overgeplaatst naar het nabijgelegen Hamersveld, waar ze admi
nistratieve arbeid moesten verrichten op een kantoor van de 'Organisation Todt' 
(OT). Deze instelling, vernoemd naar de verongelukte minister van Bewapening 
en Munitie Fritz Todt, hield zich bezig met met de aanleg van verdedigingswerken 
en het herstel van verbindingen en maakte daarbij gebruik van dwangarbeiders 
uit de bezette gebieden. 'Op het kantoortje hebben we het tenminste warm gehad 
en niet veel uitgevoerd', schreef Masman in januari 1945 aan een van zijn fans: 
'een week later waren alle jongens hem weer gesmeerd, naar H. terug, gelukkig 
juist op tijd, want een dag later werd alles plotseling naar Duitschland gevoerd'.102 

Masman, Bulterman en Van der Ouderaa bleven aanvankelijk in Hamersveld 
achter, maar slaagden er uiteindelijk ook in om weg te komen. Bulterman kreeg 
vrijstelling, volgens Masman omdat hij met een Duitse getrouwd was: 'Ouderaa 
ging enkele dagen later ook weg, en ik ben als kapitein van het schip het allerlaatst 
gedrost. Buitengewone medewerking kreeg ik van een o.T. kerel, mijn chef, die 
me zoog. eczeem verlof gaf.'l63 

Van Beeck en Beekmans werden wel op transport gesteld. Ze kwamen terecht 
in Bramsche, in de buurt van Osnabrück en moesten daar aan de nabijgelegen 
spoorweg werken. Dankzij een goede verstandhouding met de Lagerführer wist 
Van Beeck, die met de afhandeling van ziekmeldingen werd belast, te bewerkstel
ligen dat hij met enkele musici op zondagmiddagen mocht optreden in het 
nabijgelegen 'Gemeinschaftslager' van het DAF' waar Poolse, Franse, Italiaanse en 
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vooral Russische dwangarbeiders waren ondergebracht. Twee Helmondse jongens 
die ook in het 'Russenlager' bivakkeerden, hadden hem verteld dat een van de 
Russen accordeon speelde en dat er 's zondags in de grote zaal gedanst werd. Nadat 
er bij de plaatselijke harmonie een aantal instrumenten waren geleend, nam Van 
Beeck (ace) met onder anderen Beekmans (dr) en Veldman (g) de zondagmid
dagconcerten over. Op het programma stonden Alexander's Ragtime Band en In 
the Mood, en na afloop was er brood met boter en kaas. Uiteindelijk konden van 
Beeck, Beekmans en Veldman in maart 1945 uit Bramsche ontsnappen. Weliswaar 
werden ze door een boer in Rheine verraden en met negen man in een cel gevangen 
gezet, maar na een bombardement op de stad enkele dagen later, lukte het hen 
om tijdens het puinruimen opnieuw te vluchten. Van Beeck, die vervolgens door 
een landmijn licht gewond raakte en moest achterblijven, slaagde er tenslotte toch 
in om, evenals beide anderen, Nederland te bereiken.l64 

Intussen was op 28 december 1944 in de dagbladen de 'Bekendmaking' van 'de 
algemeen gemachtigde voor de totale oorlogsinspanning' H. Liese verschenen, 
volgens welke alle mannen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en 
Utrecht tussen 17 en 40 jaar werden 'verplicht te werken in het kader van de 
arbeidsinzet'. Alle eerder verstrekte 'bewijzen ter zake van vrijstelling' waren vanaf 
dat moment ongeldig. Alleen arbeidskrachten die noodzakelijk waren voor de 
instandhouding van het openbaar bestuur en de voedselvoorziening, dan wel 'voor 
den oorlog noodzakelijke opdrachten' uitvoerden, ontvingen een nieuw Aus
weis.105 Onmiddellijk nadat het bericht via aanplakbiljetten en in de pers wereld
kundig gemaakt was, werd de afdeling Muziek van het DVK overstelpt met 
verzoeken om vrijstelling. Volgens het maandverslag over januari 1945 kon echter 
'in de meeste gevallen geen bemiddeling worden verleend'.166 

Soms werd in besloten kring nog hier en daar gemusiceerd, maar nagenoeg alle 
amusementsmusici verloren hun inkomen omdat ze zich in het openbaar niet 
meer konden vertonen. Dat gold overigens niet voor Frans Wouters, die over een 
'Liese-Ausweis' beschikte en met orkestjes van steeds wisselende samenstelling ook 
gedurende de laatste oorlogsmaanden nog platenopnamen maakte voor de DES 
in Hilversum. Met de belofte dat ze goed te eten kregen en vrijgesteld werden 
van de arbeidsinzet, wist hij bekende musici, onder wie enige leden van de 
'Ramblers', over te halen om mee te doen.107 Begin januari 1945 schreef Masman: 
'Groothand en Mol spelen ergens in Haarlem, hun woonplaats en Poppink is nog 
onder. De rest, aangevuld met enkele vreemden speelt zoo nu en dan enkele 
plaatjes voor de Ned. Omr. om eenige vrijheid van beweging te houden. Verder 
doen we niets.'l6° 
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Uitbanning van jazzmuziek 1940-1942 

Belangrijke maatregelen op het gebied van de muziekpolitiek, zoals de arisering 
van de orkesten en het afkondigen van strakke richtlijnen aangaande de samen
stelling van muziekprogramma's, werden op last van het Rijkscommissariaat 
doorgevoerd. Het DVK fungeerde daarbij slechts als uitvoerende instantie, maar 
de betrokken ambtenaren toonden veel enthousiasme en initiatief, hetgeen bij de 
bestrijding van jazzmuziek uiteindelijk leidde tot een 'beter' resultaat, althans op 
papier, dan door de bezetter verlangd werd. 

Orkestrepertoire en concertpraktijk 

Zowel de muziekprogrammering van de NO als het repertoire van de amuse
mentsorkesten en de programma's van live-muziekuitvoeringen moesten voldoen 
aan de eisen van de 'Programmgestaltung des deutschen Musiklebens'. In het 
decreet van Goebbels uit 1939 werd bepaald dat bij de samenstelling van muziek
programma's rekening moest worden gehouden met 'den ernst van den tijd' en 
'het nationale volksgevoelen'.1 Maar om te kunnen vaststellen welke muziek 
waardig was en in overeenstemming met de gevoelens van het volk, boden de 
directieven die aan de 'Programmgestaltung' waren toegevoegd, onvoldoende 
houwvast. Voorzover er sprake was van concrete, eenduidige richtlijnen, leverde 
de praktische uitvoering weinig problemen op. Zo waren, behalve joodse muziek, 
ook de werken van Poolse componisten ongewenst met uitzondering van Chopin, 
van wie beweerd werd dat hij Duitse voorouders had, en verder alle werken van 
componisten uit landen, waarmee Duitsland zich 'in vijandschap' bevond.2 

Onder deze laatste categorie vielen behalve Poolse, Engelse en (vanaf december 
1941) Amerikaanse muziek ook Franse composities, maar deze werden door het 
Rijkscommissariaat oogluikend toegestaan. Wel drong J. de Kloet er namens het 
DVK vanaf juni 1941 regelmatig bij de NO op aan om de 'overdaad van Fransche 
liederen' en Franse muziek te beperken ten gunste van 'een grooter percentage 
Duitsche muziek'.3 Omdat ook in de programma's van de gesubsidieerde orkesten 
het aandeel Franse muziek in de loop van het seizoen 1942-1943 sterk toenam, 
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bepaalde Goverts op verzoek van het Rijkscommissariaat dat er vanaf i november 

1943 per concert nog slechts één Franse compositie of samenhangende reeks 

composities gespeeld mocht worden, mits de totale speeltijd niet meer dan vijftien 

minuten bedroeg. De N O diende zich bij de programmering van ernstige muziek 

aan dezelfde regels te houden.4 

Bovendien had de leider van het bureau Radioprogramma's op het DVK, H.Ph. 

Callenfels, tijdens de Programmaraadsvergadering van 26 oktober 1943 ook ge

klaagd over het toenemend aantal in het Frans gezongen liederen, 'zoowel bij 

gramofoonplaten als bij levende uitzendingen'.5 Refererend aan deze vergadering 

schreef hij op 29 oktober aan Herweyer 'dat het aantal Fransche composities op 

het gebied van de lichte muziek naar mijn oordeel de grens van het toelaatbare 

heeft overschreden'. Herweyer probeerde aan de hand van eigen onderzoekscijfers 

aan te tonen dat er van een toename geen sprake was, maar aangezien exacte 

maatstaven voor de dosering van Franse populaire muziek op de radio ontbraken, 

benadrukte Callenfels op 5 mei 1944 nogmaals dat Franse composities, 'zoowel 

van het ernstige als van het lichte genre', slechts een zeer geringe plaats in de 

programma's mochten innemen. Het accent moest liggen 'op de Nederlandsche 

verbondenheid aan het Germaansche kultuurcomplex'.7 Bij de controle van 

amusementsprogramma's op het bureau Lichte Muziek van het DVK hanteerde 

men hetzelfde criterium als ten aanzien van de gesubsidieerde orkesten: maximaal 

één Franse compositie per concert. In december 1943 werden voor het eerst 

programma's van amusementsorkesten om die reden gewijzigd, hetgeen aanleiding 

gaf tot veel correspondentie.8 

Het verbod op Russische muziek, dat op 12 juli 1941 door de Duitse RMK op 

last van het ProMi was afgekondigd, werd in tegenstelling tot het verbod op Franse 

muziek wel onmiddellijk in Nederland doorgevoerd.9 Voorzover nodig althans, 

want bij de N O was alle Russische muziek reeds uit de programma's geschrapt. Al 

op 3 juli, amper twee weken na de inval in de Sovjet-Unie, had de Duitse RRG 

daartoe bevel gegeven middels een telex die naar alle zenders in bezet gebied was 

gestuurd.10 Vanwege de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de programma's 

werd deze instructie aanvankelijk echter niet ten volle nageleefd. 

J. de Kloet, hoofd van de afdeling Radio en Filmzaken op het DVK, had echter 

al sinds mei 1941 alle door de N O uitgezonden Russische composities nauwgezet 

laten registreren en op 11 juli, één dag voor de afkondiging van het definitieve 

verbod, stuurde hij een lijstje aan Herweyer, waarop exact was af te lezen om 

hoeveel minuten per week het ging: 

Ik begrijp dat niet alle Russische muziek momenteel verboden wordt uit 

muzikaal oogpunt, al zou ik het politiek tactischer vinden, maar een stijging 

is in dezen tijd toch moeilijk verdedigbaar.11 

Herweyer antwoordde dat hij al op 8 juli opdracht had gegeven geen Russissche 

muziek meer te spelen en de reeds geprogrammeerde Russische muziek te schrap-
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pen: 'Met ingang van io juli j.l. is door ons geen Russische muziek meer uitge
zonden, hoewel het nog in de programma's stond aangegeven.'12 

Ook bij de repertoire-controle van amusements- en dilettantenorkesten werd 
het verbod streng toegepast. Het lied Ich bete an die Macht der Liebe van de 
Russische Komponist D. Bortnianski bijvoorbeeld stond bij zo'n vijftig mond-
harmonika-orkesten op het programma, terwijl minstens vijfentwintig accordeon
orkesten Bortnianski's Vespergesang in hun repertoire hadden opgenomen.1' Toen 
Goverts in februari 1942 aan Bergfeld vroeg of Bortnianski wellicht op een lijst 
met uitzonderingen voorkwam, omdat beide liederen ook in Duitsland regelmatig 
als volksliederen werden uitgevoerd, kreeg hij als antwoord dat er slechts één 
uitzondering was, namelijk Chopin. 'Kompositionen von Bortnianski sind 
selbstverständlich verboten'.14 

Afgezien van de bepalingen over joodse en uit vijandelijke staten afkomstige 
muziek, bevatten de directieven van de RMK die aan de 'Programmgestaltung' 
waren toegevoegd, veel vage omschrijvingen en subjectieve oordelen. Dat gold 
met name voor de bijgevoegde 'redenen tot het verbod van gramofoonplaten'. 
Grammofoonplaten met 'Titels en teksten in een vreemde taal' en platen waaraan 
joodse en 'feindstaatliche' auteurs, uitgevers en orkesten hadden meegewerkt, 
mochten niet meer verkocht of afgespeeld worden. Dat was duidelijk. Maar de 
bepaling dat 'Amerikaanse hot-bewerking of hot-imitatie', 'Swing-dansen' en 
'echte of imitatie-negermuziek' verboden waren, tenzij het een parodie betrof van 
Duitse auteurs, klonk al veel minder helder. Beoordelingscriteria als 'ongeschikte 
titel', 'smakeloze tekst' en 'nationaal prulwerk', hetgeen een vertaling was van 
'Nationaler Kitsch', boden eveneens weinig houwvast, net zomin als de mededeling 
dat 'ontaarde muziek in de stijl van joodse inflatie-tendenzen' ongewenst was.15 

Ook uit de motivering die bij elk van de 'niet gewenschte werken' werd gegeven, 
was moeilijk een objectieve maatstaf te distilleren: The Flat Foot Floogee was 
'Ontaarde Muziek'. The Dipsey Doodle (Brunswick), 'overdreven jazzinstrumen-
teering in hotstijl' en bij The Lambeth Walk (Brunswick) waren 'de vorm en 
vertolking niet overeenkomstig de gevoelens van het Duitsche volk'. Datzelfde 
gold voor onder andere: Swing High — Swing Low, Swing for Sale (beide op 
Lindström), Caravan (Brunswick), de standaard Frankie and Johnny (Telefunken), 
Pent up in a Penthouse gespeeld door Fats Waller (Electrola) en voor 'de verwrongen, 
schreeuwerige zangstijl en de overdreven hotinstrumentatie' van het 'Negerorkest' 
van Nat Gonella.16 

Om het repertoire van de Nederlandse amusementsorkesten te kunnen contro
leren op verboden 'Amerikaanse hot-instrumentatie in de stijl van joodse infla-
tietendenzen', moest men van goeden huize komen. Wat was 'hot' en wanneer 
was er sprake van 'hot jazz'? De raadadviseur op het DVK, W.L.Z. van der Vegte, 
stuurde op 8 maart 1941 een brief naar de NO waarin hij Theo Uden Masmans 
radiovertolking van het nummer/925 kwalificeerde als 'hot jazz'. Anthonie Dubois, 
die belast was met de liquidatie van de verschillende omroepverenigingen, onder
zocht de zaak, maar kwam tot de conclusie dat de bewuste compositie 'in feite 
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geen kenmerken van "hot-jazz"' vertoonde. Desondanks gaf hij Masman toch 
opdracht om het nummer van zijn repertoire te schrappen.^ 

Goverts zelf had het er ook niet makkelijk mee. In een brief van \6 april 1941 
vroeg Ray Goossens, impresario van het dansorkest van Sidney Welsh, wat men 
op het DVK nu precies onder 'hot-jazz' verstond.18 Goverts, na eerst geïnformeerd 
te hebben hoeveel buitenlanders en joden er in het orkest speelden, antwoordde 
als volgt: 

Voor hot jazz kunt U zich aan de volgende definitie houden: zuivere neger-
muziek, door negers al improviseerende gespeeld. Deze kunst verstaat de 
niet-neger niet. Hij improviseert niet en als hij het doet, imiteert hij slechts, 
en deze slechte imitatie, waarbij het doorgaans neerkomt op verwrongen 
klanknabootsing en accentueren van de on-westersche technieken van vibrato, 
glissando, cercare enz., verwerpen wij. Jazz zij iets anders, dan stom rhythmisch 
gestamp en negernabootsing. Het Westersche-Germaansche-muziekbegrip 
vraagt op de eerste plaats naar evenwicht in de melodie, harmonie en rhyth-
miek; dit moet in het oog gehouden worden en niet het neger-amerikaansche 
klankideaal.19 

Toen Ray Goossens na deze uiteenzetting informeerde of er wel geïmproviseerd 
mocht worden over een aantal maten waarvan alleen de accoorden waren aange
geven, luidde het antwoord plotseling bevestigend: 

onze afkeuring geldt niet zekere details, doch in het algemeen het karakter der 
negermuziek. Voor westersche dans en westersche verpoozing moet westersche 
muziek dienen, niet de muziek van een ras dat cultureel ver van ons verwijderd 

Omdat noch Goverts, noch zijn ambtenaren precies wisten wat een 'overdreven 
jazzinstrumenteering' was of waar de grens lag tussen 'volksche-' en 'ontaarde' 
muziek, kwam er in de praktijk niet veel meer uit de bus dan een jacht op Engelse 
woorden. Soms ontving men daarbij ook aanwijzingen van oudere, werkloze 
musici, die hun gebrek aan emplooi toeschreven aan de concurrentie van collega's 
uit de jazzwereld. Zo maakte trompettist Henk van de Hurk het departement 
attent op een advertentie uit de Haagsche Courant van 22 februari 1941, waarin 
een sterrenparade werd aangekondigd van de 'Wanderers Hotclub' in café-restau
rant De Galerij met de 'Jack de Vries' Internationals', 'Europa's beste jazz-vocaliste 
Anny Xhofleer' en 'the Moochers in swingbezetting': 

Nu deze z.g. sterren, niet meer zooals vroeger, het Nederlandsche Volk kunnen 
verjazzen, verswingen en verhotten, probeeren zij langs andere wegen het 
bedrijf weer binnen te sluipen. Het swingorkest 'The Moochers' bestaat 
bovendien geheel uit amateurmusici, z.g. semi-profs, die op deze wijze de 
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beroepsmusici een oneerlijke concurrentie aandoen. Ik neem de vrijheid U er 
attent op te maken dat in de geheele tekst dezer advertentie vrijwel geen 
Nederlandsche woorden gebruikt worden. [...] Hou Zee.21 

Op het moment dat de arisering van de gesubsidieerde orkesten en de N o in volle 
gang was, werd Van de Hurk door het DVK uitgenodigd voor een proefspel in 
verband met 'de te bezetten plaatsen in diverse orkesten'. Muzikaal bleek hij 
evenwel niet aan de gestelde eisen te voldoen.22 

Ruim een halfjaar later, in februari 1942, kondigde het departement de verplichte 
repertoire- en programmakeuring af. In het betreffende persbericht stond dat 
programma's van muziekuitvoeringen ten minste drie weken tevoren moesten 
worden ingezonden: 'Dit geldt niet alleen voor de ernstige muziek, doch ook voor 
de lichte, zoodat amusementsvereenigingen eveneens aan deze bepalingen zijn 
onderworpen.' Amusementsorkesten dienden hun repertoire ter controle in te 
zenden, waarbij er nog eens op werd gewezen dat het uitvoeren van Engelse, 
Amerikaanse, Russische en Poolse muziek 'onder de huidige omstandigheden' 
niet was toegestaan. Voor Hawaii-muziek en Zuid-Afrikaanse liedjes van Neder
landse oorsprong gold dat oorspronkelijke melodieën op het programma konden 
blijven staan, mits het geen Engelse of Amerikaanse bewerkingen waren. 23 Volgens 
de interne verslagen over de werkzaamheden van de afdeling Muziek op het DVK, 
werd er goed gevolg gegeven aan de oproep in de dagbladpers. Het aantal ter 
keuring ingezonden repertoires en muziekprogramma's steeg van 1300 in eerste 
helft van 1942 naar circa 2500 in de tweede helft van dat jaar, een verdubbeling 
die men toeschreef aan de strengere politiecontroles gedurende de laatste drie 
maanden van 1942. Alle muziekwerken uit de ter keuring ingezonden repertoires 
en programma's werden ondergebracht in een kaartsysteem, maar vooralsnog 
bleven taal en nationaliteit de enige beoordelingscriteria.24 

Naast orkestrepertoires en concertprogramma's werden er op het DVK ook 
bladmuziekuitgaven gekeurd. Op verzoek van de afdeling Boekwezen, die belast 
was met de controle op nieuwe boek- en drukwerkuitgaven, nam de afdeling 
Muziek begin 1942 de schifting ter hand van alle bladmuziekuitgaven waarvoor 
een drukvergunning was aangevraagd. Gedurende de tweede helft van 1942 kwa
men er in totaal zo'n 600 aanvragen binnen voor het drukken en uitgeven van 
bladmuziek. Vanwege de toenemende papierschaarste hanteerde men strenge 
normen bij de selectie, en 'in zeer vele gevallen' werd afwijzend beslist.25 

Engelse titels en orkestnamen 

Van een adequate bestrijding van jazz- en swingmuziek was echter geen sprake. 
De 'zuivering' van amusementsmuziek beperkte zich grotendeels tot het schrappen 
van Engelse namen en titels, wat overigens niet alleen te wijten was aan de 
ambtenaren op de muziekafdeling van het DVK of aan de gebrekkig geformuleerde 
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aanwijzingen van de RMK. Behalve werken met een Engelse titel of van een Engelse 
componist moesten ook de buitenlandse namen van orkesten en artiesten vervan
gen worden door Nederlandse namen en daarin speelden vooral de 'Presse Abtei
lung' (PA) van het Rijkscommissariaat en de afdeling Perswezen van het DVK een 
belangrijke rol. 

Ook het beleid ten aanzien van de pers was erop gericht het gebruik van Engelse 
woorden en begrippen zoveel mogelijk te beperken. Zo had het hoofd van de PA, 
Willi Paul Walter Janke, al op 4 februari 1941 via het Algemeen Nederlandsch 
Persbureau (ANP) een telexbericht gestuurd aan alle krantenredacties, met de 
mededeling dat advertenties voor 'minister-Eden-hoeden, Churchill-pijpen en 
Chamberlain-parapluies' niet alleen 'unerwünscht doch untersagt' waren.26 Dat 
dergelijke formuleringen een demonstratieve potentie bezaten waaraan men zich 
stoorde, was nog te begrijpen, maar drie maanden later bleek ook het plaatsen 
van afbeeldingen en tekeningen van Engelse mode plotseling 'unerwünscht'. Op 
3 mei 1941 stuurde Peter Fink, leider van de HAVP, een brief aan het DVK met het 
verzoek om de geïllustreerde pers daarvan op de hoogte te stellen: 

Vor allem fallen hierunter: Schottenmützen, Schottenrökken, englische Kna
benkleidung usw., auch wenn die Zeichnungen und Bilder in Holland 
entworfen und hergestellt worden sind.27 

Middels een op 5 mei 1941 door de afdeling Perswezen van het DVK verzonden 
telexbericht werden de redacties van de verschillende modebladen en tijdschriften 
ter zake ingelicht.28 Zelfs geboorte-advertenties vielen onder de censuur. Veel 
kinderen werden vernoemd naar leden van het koninklijk huis of kregen Engelse 
namen. Naar aanleiding van een advertentie met de naam Winston liet de Presse 
Abteilung in september 1941 een telex uitgaan: 'Dergelijke onvriendelijke hande
lingen tegenover de bezettende macht behooren niet in de pers gepubliceerd te 
worden.'29 

In de daaropvolgende maanden bleven nadere instructies over het gebruik van 
Engelse namen en begrippen uit, althans voor zover het de pers betrof. Ten aanzien 
van de NO werd wel actie ondernomen. Op 5 november 1941 schreef De Kloet 
een brief aan Herweyer, waarin hij constateerde dat muziekgezelschappen die voor 
de radio optraden, zich bedienden van 'allerlei uitheemsche, vooral Engelsche 
namen'. Hij vroeg zich af welke maatregelen men dacht te nemen 'ter bevordering 
van het gebruik van zuiver Nederlandsch'. Herweyer reageerde geïrriteerd. 'Dit is 
reeds belangrijk verminderd', schreef hij in de marge van De Kloets brief. 'Wij 
hebben talrijke gezelschappen omgedoopt. Voorzoover mij bekend enkel en alleen 
nog "de Ramblers" en "Romanciers".'30 

Nadat de Amerikanen in de oorlog betrokken waren geraakt, volgden ook weer 
nieuwe aanwijzingen voor de pers. Volgens een telexbericht van 3 januari 1942 
waren advertenties voor 'kleding naar Engelse, Russische en Amerikaanse mode' 
niet langer toegestaan, en de afdeling Fotopers van het DVK vaardigde uitgebreide 
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richtlijnen uit met daarin onder andere een verbod op het publiceren van foto's 
van 'andere dan de Duitsche en Nederlandsche modes', alsmede van foto's van 
Amerikaanse of Engelse cultuur, geschiedenis en kunst.?1 

Ook Goverts liet zich niet onbetuigd. In navolging van de 'Verordnung über 
Namensgebung', die in september 1934 door de RMK was afgekondigd, wilde hij 
ook in Nederland het gebruik van buitenlandse of buitenlands klinkende namen 
door amusementsorkesten en individuele musici verbieden. Hij ontwierp daartoe 
een regeling waarin het voeren van buitenlandsche namen en pseudoniemen 
afhankelijk gesteld werd van de toestemming van de secretaris-generaal van het 
DVK. 

Het betreft hier hoofdzakelijk Engelsche en Amerikaansche namen, welke het 
grootste deel van het publiek niet begrijpt, doch waarvan een gedeelte niet na 
zou laten in Engeland de lachlust van het publiek op te wekken. Het is een 
groote oneer voor ons volk met zijn rijke taal, dat dergelijke namen en 
begrippen ingang konden vinden.52 

Op 12 januari 1942 stuurde Goverts zijn tekst in de vorm van een ontwerp-pers-
bericht ter beoordeling naar het hoofd van de afdeling Kabinet en Juridische 
Zaken, De Ranitz, maar nog voor deze zich over de zaak had uitgesproken, ver
scheen op 15 januari 1942 plotseling een telexbericht van Jankes PA met de 
mededeling dat advertenties waarin 'onnoodig engelsche uitdrukkingen' voorkwa
men, met ingang van 19 januari 1942 niet meer door de krantenredacties mochten 
worden opgenomen. 

Als voorbeeld werd ter persconferentie een advertentie van een opvoering in 
Bellevue in Amsterdam genoemd, waarin gesproken werd van een show-avond 
met optreden van de Blue stars, Savoy tigers, Honolulu-Queens, enz. De Presse 
Abteilung verklaart dat overtredingen tegen dit voorschrift niet licht zullen 
worden opgenomen en dat de bladen radicaal aan de genoemde dwaze en 
ergerlijke gewoonte paal en perk moeten stellen.33 

Behalve via telexberichten ontvingen de kranten- en tijdschriftenredacties hun 
instructies ook op persconferenties, die dagelijks door de PA in Den Haag werden 
belegd. Tijdens de persconferentie van 15 januari 1942 wees Janke op de advertentie 
van het Bellevue Theater — waarin overigens ook nog 'de Miller-Stars' en 'de 
Swingphonians' stonden vermeld - omdat vooral in de amusementsbranche veel
vuldig gebruik gemaakt werd van Engelse namen. 

Ich glaube, die deutsche Grosszügigkeit wird hier etwas zu stark exploitiert in 
gewissen niederländischen Vergnügungskreisen und von der Seiten der Ma
nagers und Makler. Weil man im Hinblick auf den Eintritt der Vereinigten 
Staaten in den Krieg auch nicht die Entschuldigung weiter gelden lassen kann, 
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dass man nicht mit englischen, sondern amerikanischen Bezeichnungen zu 
tun habe. 

Opdat iedereen kennis kon nemen van de nieuwe regels, dicteerde Janke een kort 
berichtje, bestemd ter publicatie in de ochtendbladen. Vanzelfsprekend moesten 
ook de advertentieafdelingen op de hoogte gesteld worden 'damit auch die Herren 
Vergnügungsunternehmer sehr bald wissen, woran sie sind'. De hoofdredacteur 
van De Nieuwsbron en De Haagsche Courant, J.C.A. Coucke, stelde vervolgens de 
vraag of ook van sommige gezelschappen niet geëist moest worden dat zij hun 
naam veranderden: 'Voor de radio spelen bv. "The Ramblers".' Janke antwoordde 
dat 'de heren' deze consequentie zelf wel zouden trekken omdat ze anders geen 
propaganda meer konden maken. 'Wir werden in dieser Sache kein Kompromis 
gelten lassen.' Tegen het woord 'Hawaii' had Janke geen bezwaar. Het ging alleen 
om Engelse uitdrukkingen.34 

Op de persconferenties van 16 en 17 januari, die werden geleid door Max Blokzijl 
en Marinus van Huut, respectievelijk hoofd en plaatsvervangend hoofd van de 
afdeling Perswezen van het DVK, bleek evenwel dat er bij de aanwezige journalisten 
nog veel onduidelijkheid bestond over de kwestie. T. Volker van het Nederlandsch 
Dagblad constateerde dat er veel zaken waren met een 'min of meer Engelsche 
naam' en hij betwijfelde of deze voor aanstaande maandag in staat zouden zijn 
hun naam te veranderen. 'Kan dat eigenlijk?'. Van Huut: 'Ja waarom niet? "Fourthy 
Four" die noemt zich dan maar 44!'. Pas toen 7V7?C-correspondent J.J. van Bolhuis 
vroeg of ook de namen van voetbalclubs veranderd moesten worden - 'Ik ben zelf 
lid geweest van Be Quick in Groningen' - gaf Van Huut toe dat er veel voetangels 
en klemmen waren: 

Ik wil een en ander nog gaarne bespreken met den heer Janke. Laten wij ons 
dus voorloopig houden bij dergelijke uitdrukkingen, zooals b.v. Swing Jazzers 
en soortgelijke krankzinnige uitdrukkingen, waarvoor een behoorlijke Neder-
landsche naam bestaat en laten wij niet meer spreken van show en ballroom. 

H. Hotke, eveneens correspondent van de NRC: 'Wilt u mij vertellen wat swing 
betekend? Ik weet daar geen goed Hollandsch woord voor.' Van Huut: 'Swing is 
schommelen. Vermoedelijk weten de adverteerders het zelf niet. Zoo heb je ook 
"hot swing" en ik weet niet wat al meer.' M.A. Cageling, hoofdredacteur van het 
Nederlandsch Dagblad: 'Dan moeten wij daarvoor misschien de "heetzwaaiers" 
zeggen.' Van Huut: 'Zijn er nog vragen?'.35 

De volgende dag kwam het onderwerp weer ter sprake. Janke had weliswaar 
nog geen beslissing genomen, maar volgens Van Huut konden ingeburgerde 
Engelse bedrijfsnamen zoals Cz'fy-theater en Fourty Four voorlopig gehandhaafd 
blijven. 'Het gaat in hoofdzaak om uitdrukkingen in advertenties inzake jazz- en 
muziekuitvoeringen.'3" 

314 



UITBANNING VAN JAZZMUZIEK I94O-I942 

Over het algemeen hielden de bladen zich goed aan de nieuwe regel. Vanaf 
maandag 19 januari 1942 verschenen er geen advertenties meer met Engelse 
orkestnamen. In plaats daarvan publiceerde men, in overleg met zaalhouders en 
impresario's, een letterlijke vertaling of— indien dat de naamsbekendheid te veel 
zou schaden - een Nederlands klinkende versie van de oorspronkelijke naam. 'The 
Moochers' bijvoorbeeld werden niet omgedoopt tot 'de Lanterfanters', maar 
aangekondigd als 'de Moetschers' of 'de Moetsjers'. Pi Scheffer, die zijn orkest 
The Blue Ramblers' eerder al op aandrang van Theo Uden Masman had veranderd 
in 'The Blue Stars', moest nu genoegen nemen met 'de Blauwe Sterren' en 'The 
Swing Papa's' werden aangeprezen als 'de Slingervaders' en soms ook als 'de 
Zwaaivaders'.57 

Ook voor de 'Ramblers' moest er een andere naam komen. Op 25 februari 1942 
ontving de NO daartoe instructies van de afdeling Perswezen van het DVK. Alle 
buitenlandse namen moesten vervangen worden door Nederlandse en voor de 
'Ramblers' kon derhalve geen uitzondering worden gemaakt. De NSß'er J.C. Plate, 
die op 1 maart 1942 tot programmadirecteur benoemd was, reageerde resoluut: 
'In antwoord op uw schrijven kan ik U berichten, dat dit gezelschap bij directe 
uitzendingen voorloopig den naam "Theo Uden Masman en zijn dansorkest" zal 
dragen.' Het verbod op het vermelden van Engelse namen zou, volgens Plate, ook 
op grammofoonplatenprogramma's worden toegepast, maar daarvoor was een 
overgangstijd van tenminste 4 weken nodige8 Bij de Luistergids, na de gelijkscha
keling van alle omroeporganisaties het enige overgebleven omroepblad, vergde de 
omschakeling minder tijd. Op 14 maart 1942 vermeldde de gids voor de laatste 
keer de naam 'Ramblers' en in het daaropvolgende nummer werd alleen nog over 
'het dansorkest van Theo Uden Masman' gesproken. Zelfs in een drie pagina's 
beslaand interview met Masman, dat over twee Luistergidsen werd uitgesmeerd, 
wist het plaatsvervangend hoofd van de afdeling Lichte Muziek, Henk de Wolf, 
het woord 'Ramblers' te vermijden.59 'Tot genoegen van veel volksgenoten werd 
geconstateerd, dat sinds kort in de Luistergids de naam "de Ramblers" niet meer 
voorkomt en vervangen is door de aankondiging "Theo Uden Masman en zijn 
orkest"', schreef een controleur van de departementale dienst Radio- en Filmcon-
trole in een rapport.40 De naam 'Ramblers' verdween met ingang van 15 maart 
1942 ook uit de programma-aankondigingen in de dagbladen.41 

Masman zelfwas zeer verbolgen over de gedwongen naamsverandering van zijn 
orkest en stelde alles in het werk om de oude naam te kunnen behouden. Op 4 
maart 1942 stuurde hij een brief aan het 'Departement van Volksvoorlichting en 
Schoone Kunsten', waarin hij verzocht om een onderhoud over de kwestie op 
maandagochtend 9 maart 1942.42 In een schriftelijke toelichting wees Masman 
op de schade, die een naamsverandering zou opleveren: 'Jaren van kostbare reclame 
zouden noodig zijn een nieuwe naam evenveel trekkracht te bezorgen.' Hij 
benadrukte de bekendheid van het 'begrip Ramblers': een naam, die zowel door 
de NO als door het N W , het instituut Winterhulp en het Duitse Rode Kruis werd 
gebruikt om de zalen vol te krijgen. Om dezelfde reden stonden de woorden 'De 
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Ramblers' ook op de aanplakbiljetten van Winterhulp Nederland en Vreugde en 
Arbeid juist extra groot en vet gedrukt. 'De Ortskommandatur te Hilversum 
bedient zich voor het organiseeren van avonden voor soldaten bij voorkeur van 
"Die Ramblers Kapelle".' De Deutsche Rundfunk en diverse grote etablissementen 
in Duitsland wilden geen willekeurig orkest, aldus Masman, maar beslist 'Die 
Ramblers'. Voor verdere inlichtingen verwees hij naar de 'Rundfunkbetreuungs-
stelle' en 'Mikkenie'. Zelfs het Rijkscommissariat had met nadruk om 'Die 
Ramblers' gevraagd voor enkele soirees in Arnhem en den Haag: 'Honderden 
Duitsche soldaten hier of aan het front schrijven aan De Ramblers. Zij toch zouden 
het zeker niet doen, indien het woord Ramblers hun hinderde.' Na nog eens te 
hebben gememoreerd dat de medewerking van zijn orkest aan de vele 
Wehrmachtsavonden en het eerste 'Wünschkonzert' ten bate van het Duitse Rode 
Kruis, geheel belangeloos was, concludeerde Masman dat elke gedachte aan het 
Engelse woord 'ramblers' vervallen was, sinds men het lidwoord 'The' had ver
vangen door 'De' of 'Die'. In het buitenland zouden de 'Ramblers' met open 
armen ontvangen worden, stelde hij: 'Laat de Ramblers echter in Nederland 
blijven; stel hen in staat in Nederland volle zalen te trekken voor nuttige en 
weldadige doeleinden. Niet desnoods als Ramblers, maar JUIST als Ramblers!.'43 

Twee dagen na Masmans onderhoud met Goverts verscheen voor het eerst een 
advertentie in de kranten, waarin de 'Ramblers' werden aangekondigd als 'de 
Remblers'. Het betrof een advertentie voor een 'Groote Bonte Avond' in het 
Haagse Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, 'te geven door Film-artisten van 
de film "Fronttheater'" uit Berlijn.44 Goverts ging niet akkoord met deze verbas
tering, maar was wel onder de indruk van het gesprek met Masman. In een nota 
voor de afdeling Perswezen, schreef hij dat de orkestleider hem tijdens zijn bezoek 
aan het departement had weten te overtuigen van de noodzaak een eventuele 
naamsverandering niet plotseling, maar geleidelijk in te voeren. 

Na het bezoek van Masman belde Dr. Bergfeld op aangaande deze kwestie. 
Er werd overeengekomen, dat Masman naast den nieuwen naam voor zijn 
band, ook nog de oude mag voeren, mits niet groot en opvallend opgemaakt, 
totdat de nieuwe naam ook in het buitenland is ingeburgerd. 

Een fonetische spelling van orkestnamen accepteerde Goverts evenwel niet. Hij 
was van mening dat 'woorden als "De Zwing Pappa's", die dus een verbastering 
zijn van de Engelsche, niet moeten worden toegelaten'.45 

Op 19 maart 1942 werd Masman door Goverts schriftelijk geïnformeerd over 
het compromis. De naam 'Ramblers' kon voorlopig gehandhaafd blijven, maar 
dan slechts als toevoeging bij de nieuwe naam van het orkest: 'Ik acht het niet 
verantwoord, dat Engelsche namen een Nederlandsche spelling krijgen, zoodat ik 
mij niet met de verandering van "The Ramblers" in "De Remblers" kan vereenigen.' 
De naam 'Theo Uden Masman en zijn dansorkest' vond Goverts daarentegen wel 
acceptabel. 'De toevoeging "(Ramblers)" of "(voorheen genaamd de Ramblers)" 
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moet dan kleiner worden opgemaakt en langzamerhand op den achtergrond 
geraken.' Hij verwees daarbij naar de 'Comedian Harmonists', die volgens hem 
geen nadeel hadden ondervonden van de verandering van hun naam in 'Meister
sextett'.46 In een schriftelijke bevestiging van zijn telefoongesprek met Bergfeld 
haalde Goverts dit voorbeeld eveneens aan. 

Damit diesem Orchester nicht geschadet wird, möchte ich erlauben, dass es 
vorläufig den alten Namen führt, wie dies auch mit dem ausserhalb von 
Deutschland bekannten 'Meistersextett' geregelt (sie) wurde.'47 

Terzelfder tijd ontvingen ook de krantenredacties weer nieuwe instructies aan
gaande het publiceren van Engelse namen. In een op 23 maart 1942 verzonden 
telexbericht wees de afdeling Perswezen van het DVK er op dat het verbod op 
Engelse namen niet gold voor 'oude gevestigde firma's zoals b.v. "His Masters 
Voice'", maar gericht was tegen 'onnoodige, goeddeels belachelijke anglo-doenerij 
en tegen het invoeren van nieuwe namen'.48 Vier dagen later verscheen in De 
Telegraaf etn advertentie waarin voor zondag 5 april een 'Grootsche Paasch-
schouw' werd aangekondigd in het Amsterdams concertgebouw 'm.m.v. "Dans
orkest de Sprinkhanen"'. 'The Grasshoppers' onder leiding van Cor van Peperzeel 
hadden zichzelf tot op dat moment gepresenteerd als 'de Grashappers' of 'de 
Grasschoppers'.49 

Masman hield zich overigens niet aan deze regels. Op 26 maart 1942 gaf zijn 
orkest een concert in het Grand Théâtre te Amersfoort en volgens een recensie in 
de Amersfoortsche Courant gebeurde dat nog steeds onder de oude naam, maar 
dan gespeld met een 'e'. 

De heer Masman vergeté niet, dat demonstraties van dezen aard niet kunnen 
worden getolereerd. Laat dit een waarschuwing zijn voor den orkestleider, 
wanneer hij er prijs op stelt ook in de toekomst als dirigent van het dansorkest 
op te kunnen treden.50 

Alhoewel er in het artikel geen verwijten werden gemaakt aan het adres van de 
zaalexploitant, eiste de directie van het Grand Théâtre toch een rectificatie. Men 
beriep zich daarbij op een advertentie in De Telegraafvan 13 maart 1942, waarin, 
zo meende men, het Rijkscommissariaat zich had bediend van dezelfde spelling. 
Hoofdredacteur N. Laman, die op advies van het DVK was aangesteld, weigerde 
de rectificatie te plaatsen, maar stuurde de bewuste recensie wel ter beoordeling 
naar het departement. In een begeleidend schrijven vestigde hij nogmaals de 
aandacht op de afkondiging van bandleider Theo Uden Masman: 

U weet wel, de 'Ramblers' niet met een a, maar met een e. Dit goedkope 
aardigheidje miste zijn doel niet. Het publiek voelde de politieke strekking 
van dit gezegde en het uitbundige applaus groeide tot een ware demonstratie.51 
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Onmiddellijk nadat hij Lamans brief had ontvangen, wendde Goverts zich op
nieuw met een nota tot de afdeling Perswezen van het DVK. Deze keer met het 
expliciete verzoek om ook publicaties 'met de Nederlandsche phonetische spelling 
van Engelsche namen' tegen te gaan, 'opdat één lijn worde getrokken'.52 In zijn 
antwoord aan Laman stelde Goverts overigens dat zijns inziens niet Masman 
verantwoordelijk was voor de gang van zaken, maar 'de mentaliteit van dit publiek'. 
Hij prefereerde 'een rustige reactie op dergelijke uitbarstingen': 'Optreden zou de 
menschen nog meer prikkelen en wellicht de oorzaak zijn, dat zij zich nog verder 
afwenden van de nieuwe ideeën, welke thans worden gepropageerd.'53 Masman 
zelf kreeg van Goverts nogmaals te horen dat de fonetische spelling van Engelse 
woorden 'uit cultureele overwegingen' onaanvaardbaar was. Goverts wilde Mas-
mans 'goeden wil' niet op voorhand in twijfel trekken, maar achtte het wel raadzaam 
dat de nieuwe naam 'De Pioniers', waartegen hij geen bezwaar had, zo spoedig 
mogelijk werd ingevoerd. Onderaan de brief was met de pen nog een opmerking 
toegevoegd: 'Ook bij het Wünschconcert in Arnhem staat Uw naam wederom 
als "Remblers".'54 Masman ontkende echter dat er in Amersfoort sprake was 
geweest van een demonstratie en schreef dat de organisatoren in Arnhem van geen 
andere naam wilden weten, omdat ze de zaal 'koste wat het kost' vol wilden 
hebben. Over de nieuwe naam was hij kort: 'De naam "Pioniers" zal niet gevoerd 
worden.' Hij bleef bij de naam waarvoor Goverts in zijn schrijven van 19 maart 
toestemming had gegeven, te weten: 'Theo Uden Masman en zijn dansorkest', 
waarbij dan kleiner en tussen haakjes de naam 'Ramblers' vermeld kon worden.55 

Anderhalve week later, op 22 april 1942, kondigde Goedewaagen, in zijn functie 
als president van de zojuist in werking getreden NKK, een verbod af op het voeren 
van 'buitenlandsche of buitenlandsch klinkende schuilnamen'. Ook schuilnamen 
die tot verwarring aanleiding konden geven of niet verenigbaar waren 'met de eer 
van het beroep' werden verboden, evenals het aankondigen van 'leden onder een 
niet goedgekeurde schuilnaam'. Alleen schuilnamen waarvoor de president toe
stemming had gegeven, mochten gebruikt worden. Op overtredingen stond een 
boete van maximaal duizend gulden.50 Uit de tekst van de verordening, waarin 
uitsluitend over 'schuilnamen' en niet over 'orkestnamen' gesproken werd, viel 
evenwel duidelijk op te maken dat de nieuwe regels alleen golden voor individuele 
leden van de NKK. De verordening was persoonsgebonden en niet van toepassing 
op de namen van gezelschappen en orkesten. 

In het amusementsbedrijf bleven derhalve de Nederlandse 'vertalingen' van 
Engelse groeps- en orkestnamen gehandhaafd, niet zelden tot vermaak van het 
publiek. 'The Bamboozelers' met bassist Pim Kruijt en gitarist Jan Mol noemden 
zich 'de Bamboezelaars', 'The Muriloffs Dancing Lovelies', uit het revuegezelschap 
van choregraaf Frans Muriloff, traden op als 'de dansende lievelingen' en De 
Winschoter amusementsclub 'Never Mind' werd omgedoopt tot 'Nooit Maind', 
plat-Gronings voor 'nooit gemeend'.57 

Uiteindelijk stuurde de afdeling Perswezen van het DVK op 30 juni 1942 een 
telexbericht aan de krantenredacties, met de mededeling dat het verbod om Engelse 
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namen te gebruiken 'als titels voor zaken, vereenigingen en gezelschappen' ook 
gold voor de 'Nederlandsche phonetische spelling'.58 Ten aanzien van de orkesten 
werd bepaald dat voortaan uitsluitend nog namen van ensembles mochten worden 
gevoerd die goedgekeurd waren door de president van de NKK. Het besluit werd 
wettelijk vastgelegd in de op 27 juli 1942 afgekondigde verordening 'betreffende 
de namen van ensemles op het gebied van de kleinkunst en de ontspanningsmu-
ziek'.59 Tot dan toe hadden alleen 'de Grashappers' en 'de Slingervaders' hun 
vernederlandste namen veranderd. De laatste presenteerden zich tijdens een jazz
concert op 11 juli 1942 in het Haagse Diligentia als 'Het Residentie Dansorkest'.6o 

De nieuwe verordening was een kopie van de drie maanden eerder in werking 
getreden verordening aangaande het voeren van schuilnamen. Voor buitenlandse 
of buitenlands klinkende namen, en voor namen die onverenigbaar waren met 
de eer van het beroep, zou geen toestemming worden gegeven. Overtreders 
risceerden een boete van duizend gulden. Het enige verschil was dat de bepalingen 
niet van toepassing waren op persoonsnamen, maar op 'de naam, waaronder twee 
ofmeerkleinkunstartisten of ontspanningsmusici gemeenschappelijk plachten op 
te treden ofte worden aangekondigd'.61 De verordening werd gepresenteerd als 
een beroepsbeschermende maatregel. Niet alleen buitenlandse of buitenlands 
klinkende namen zouden worden geweigerd, maar ook namen die misleidend 
waren of tot verwarring aanleiding konden geven, zoals op elkaar gelij kende namen. 

Men denke aan het geval van de 'Ramblers' en de 'Blue Ramblers'. Moest 
vroeger langs een omslachtigen en veelal kostbaren weg de tusschenkomst van 
den rechter worden ingeroepen, thans is een snel ingrijpen mogelijk geworden. 
Wederom heeft de Kultuurkamer een steentje bijgedragen tot de gezond
making van de sociale en economische zijde van het kultureele leven. 

Aldus de slotzin uit het persbericht, waarin de nieuwe verordening werd aange
kondigd.02 

Een week later vond in de Haagse Dierentuin het door de 'Nederlandsche 
Vereeniging van Amateur-Dansmusici i.o.' georganiseerde 'Nationaal Concours 
van Dansorkesten' plaats. Het programma vermeldde, naast 'Het Residentie 
Dansorkest', nu ook 'Pi Scheffer en zijn dansorkest' (in plaats van 'De Blauwe 
Sterren'), 'De Rhythmeezen' (voorheen de 'Rhythm Aces') en 'Ton Reerink en 
zijn dansorkest' (de voormalige 'Rhythm Sellers' uit Haarlem).6? Formeel moest 
elke orkestnaam worden goedgekeurd. Goedewaagen had daartoe op 10 augustus 
1942 de beslissingsbevoegdheid inzake schuilnamen en orkestnamen naar de NKK 
gedelegeerd, maar in de praktijk werden alleen orkesten aangeschreven met een 
ongewenste, meestal Engelse of Engels klinkende naam.64 In alle andere gevallen 
mocht 'voorlopig' de oude naam gehandhaafd blijven, behalve wanneer de NKK 
van mening was 'dat de tot nu toe gevoerde naam in geen geval langer kan worden 
gebruikt'.65 Dat gold onder andere voor 'The Hot Mixers' uit Utrecht onder 
leiding van pianist Nico van Oostrum, die voortaan gingen optreden als 'Nie van 
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Oostrum's Dansorkest', en voor de Bredase 'Original Victoria Band', die werd 
omgedoopt tot 'Theo Abels en zijn Amateur Dansorkest'. De 'Micro Rhythme 
Club' van gitarist Louis van der Steen veranderde in 'Louis van der Steen en zijn 
solisten', en Pim Kruijt en Jan Mol van 'de Bamboezelaars' maakten in de herfst 
van 1942 twee platenopnamen in de Hilversumse Decca-studio onder de naam 
'Jan Mol en zijn Electro Kwartet'. Ook de 'Wanderers Hotclub' kreeg een nieuwe 
naam. Een strooibiljet waarin voor maandag 10 augustus 1942 een 'jamsession' in 
De Galerij stond aangekondigd met solisten uit het orkest van Ernst van 't Hoff, 
was ondertekend met 'de wandelaarsclub'.66 

De kwestie rond de naamsverandering van de 'Ramblers' sleepte nog geruime 
tijd voort. Op 28 augustus 1942 meldde de afdeling Radio- en Filmwezen van het 
DVK in een nota voor de afdeling Muziek, dat Masman's orkest in de Philips 
Schouwburg te Eindhoven op 24 augustus was aangekondigd als: 'De Ramblers, 
onder leiding van Theo Uden Masman'.67 Goverts antwoordde dat hij toestem
ming had gegeven de naam 'Ramblers' een tijd lang met kleine letters te vermelden 
onder de nieuwe naam, maar moest tegelijkertijd concluderen dat Masman zich 
niet aan deze afspraak hield, aangezien de naam 'Ramblers' nog steeds in grote 
letters op de affiches prijkte: 'De tijd lijkt mij thans aangebroken om de laatste 
resten van den Engelschen invloed in het amusementsbedrijf te doen verdwijnen.'68 

Mede naar aanleiding van een klacht van het Rijkscommissariaat gaf hij Masman 
nog dezelfde dag te verstaan dat, behalve het spelen van Amerikaanse muziek of 
muziek in Amerikaanse stijl, ook 'de naam Ramblers (remblers)' verboden was.69 

Op 3 februari 1943 kwam de zaak wederom ter sprake, naar aanleiding van de 
film 'Het dansorkest van Theo Uden Masman op de gramofoonplaat'. Het 
Rijkscommissariaat had de film verboden: 'da darin einmal der inzwischen ver
botene Name "Rambiers" verwandt und zum anderen offensichtlich Propaganda 
für englische Schlagermusik gemacht wird'.70 In juni 1943 tenslotte, toen de 
Luistergids wegens papierschaarste werd opgeheven en het blad Cinema & Theater 
de programma-aankondigingen van de NO overnam, verscheen daarin opnieuw 
de naam 'Ramblers'. De verantwoordelijke redacteur was W.H.M, van den Hout, 
alias Willem W. Waterman, die later met soortgelijke provocaties het nationaal-
socialistische propagandablad De Gil tot een succes wist te brengen. Pas in oktober 
1943 werden 'de Ramblers' uit de aankondigingen geschrapt en gebruikte men 
uitsluitend nog de door het DVK gesanctioneerde naam.71 

Overigens leidde niet alleen de orkestnaam, maar ook het repertoire van de 
'Ramblers' tot veel geharrewar met de autoriteiten. Het orkest zou zich niet houden 
aan de voorschriften van het departement aangaande het ten gehore brengen van 
Engelse en Amerikaanse muziek. Ook het Rijkscommissariaat had zich daarover 
beklaagd bij Goverts. Op 20 augustus 1942 werd Masman telefonisch ingelicht 
over de kwestie door een ambtenaar van de afdeling Muziek. Hij had met zijn 
optreden tijdens diverse soirées de toorn van het Rijkscommissariaat gewekt en 
zou zelfs 'op het nippertje aan arrestatie ontsnapt zijn'. 
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Masman reageerde verongelijkt, was zich van geen kwaad bewust en schreef 
naar aanleiding van het telefoongesprek een lange brief aan het departement. Hij 
had nooit voldaan aan verzoeken tot het spelen van de Tiger Rag en soortgelijke 
Amerikaanse succesnummers, ongeacht of deze verzoeken uit de zaal geroepen 
werden, dan wel schriftelijk waren ingedient. Zelfs verzoeken uit Duitsland om 
nummers te spelen die in Duitsland niet verboden waren en in Nederland wel, 
werden door hem genegeerd. 

Ik stel hierbij vast dat mijn orkest niet behoort tot die categorie ensembles die 
een gelegenheidssucces trachten te behalen door het spelen van Amerikaansche 
en Engelsche nummers met 'grappig vertaalde titels' (Jazz me Blues = Mijn 
blauwe jas; Basie's Lullaby van Count Basie = Baasje's Wiegenlied enz. enz.) 
Eerstens heeft mijn orkest dit niet noodig en tweedens is mijn streven er sinds 
Mei '40 naar gericht het repertoire zooveel mogelijk van Hollandsche num
mers te voorzien, teneinde zo neutraal mogelijk door deze tijd heen te laveeren 
zonder bij een bepaalde groep in het gevlei te komen. 

Bijna wanhopig vroeg Masman zich af welke houding hij wel moest aannemen 
nu hij met het gratis optreden voor Duitse soldaten en instanties kennelijk niets 
anders had bereikt dan de kans op arrestatie. Vervolgens draaide hij de rollen om 
en begon zelf een aantal 'tegenstrijdigheden' op te sommen. Op een 'Wünschkon
zert' in Arnhem speelde zijn orkest een Amerikaans nummer, dat als 'Sonder
wünsch' door de 'Konzertleitung' zelf geprogrammeerd was. Het Duitse orkest 
van Kurt Hohenberger had in 1941 vele 'Amerikaansch-Joodsche' werken, waar
onder de Tiger Rag en vele andere 'hot' foxtrots, via de Nederlandse radio ten 
gehore gebracht, zonder dat er een haan naar kraaide. Hierdoor werden de 
'Ramblers' in een vreemd daglicht gesteld: 'Ieder verdacht de Ramblers van 
bangheid van iets dat een Duitsch orkest wèl durfde.' Nog steeds speelden er 
ensembles voor de radio die er volgens Masman een sport van maakten Amerikaanse 
nummers onder een Nederlandse titel te spelen. Voorbeelden wilde hij gaarne 
geven, maar de namen van de orkesten niet: 'daar ik geen politieagentje wil spelen'. 
Masman, die hierover bij verschillende radio-instanties had geklaagd, kreeg te 
horen dat er een officieuze toestemming zou bestaan om 'Amerikaansche nummers 
van meer dan twee jaren oud' te spelen. Hem werd aangeraden dat ook maar te 
doen: 'Hetgeen ik echter NIET gedaan heb, tot nu toe, daar ik bang ben mij zelfs 
aan koud water te branden.'72 

Naar aanleiding van Masmans reactie besloot Goverts de klachten over het 
spelen van verboden nummers door de 'Ramblers' nader te onderzoeken. Hij 
informeerde bij muziekhandelaar Cor Smit, die door het Rijkscommissariaat als 
zegsman van de overtredingen werd genoemd, om welke nummers het nu precies 
ging en tijdens welke uitvoeringen deze ten gehore waren gebracht.73 GJ . van 
Zuylen, die optrad als bewindvoerder van Smit's muziekhandel, reageerde evenals 
Masman met een lange brief. Hij was naar het bureau van het Rijkscommissariaat 
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gegaan om een principiële kwestie te bespreken. Op het DVK had men hem gezegd 
dat populaire dansmuziek geen cultuur was, maar desondanks verscheen het ene 
nummer van Jack Bulterman na het andere. Het betrof hoofdzakelijk bewerkingen 
van Amerikaanse en Engelse muziek, al dan niet door Bulterman voorzien van 
een Nederlandse tekst. Alleen nummers en bewerkingen van Bulterman of van 
een der andere orkestleden werden gespeeld. Door de enorme populariteit van de 
'Ramblers' bleven 'aardige schlagers' van andere Nederlandse componisten op de 
plank liggen. Musici wilden geen vijftig cent betalen voor een 'Nederlandsche 
mop', terwijl de veel populairdere Engelse maar dertig cent kostte. Als muziekuit
gever was het onmogelijk geworden iets voor de Duitse zakenvrienden te doen. 
Ook de directeur van het Berlijnse Ufaton had zich tijdens een bezoek aan 
Nederland afgevraagd, waarom een succes in Duitsland hier geen afzetgebied kon 
vinden. Het lag, volgens Van Zuylen, allemaal aan de 'Ramblers'. 

Dit orkest heeft een onuitwisbaren indruk op de jeugd gemaakt. Tot een 
slagersjongen toe, kon men op de fiets klanken hooren lallen, wat 'hot' of'jazz' 
moest voorstellen, die hij van zijn vrienden The Ramblers gehoord had. Waar 
men ook een voorstelling van de Rambles gaat beluisteren, zal men constatee-
ren, dat het overgroote deeel van het publiek bestaat uit jongens en meisjes. 
Het duurde dan ook niet lang, of de muziekhandel begreep, dat wilde men 
'bij' zijn, men het allernieuwste moest hebben van Engelsche en Amerikaan-
sche schlagers. 

Op tweede Pinksterdag was van Zuylen zelf gaan kijken naar een optreden van 
de 'Ramblers' in het Amsterdamse concertgebouw. 

De zaal was afgestampt met kinderen. The ramblers hadden zich aangepast 
bij den nieuwen tijd en speelden zelfs eenige Duitsche nummers. Het werd 
pauze en de jongelui stapelden verzoeknummers op den vleugel. Met algemee-
ne stemmen werd 'In the mood' gevraagd. Het applaus was oorverdoovend. 

Volgens van Zuylen verwachtte het publiek van de 'Ramblers' Engelse muziek. 

Op zichzelf is dat geen schande, maar wel is het onbegrijpelijk dat nu wij met 
ander mate meten, dit ensemble nog steeds de eerste viool bespeelt. Engelsche 
nummers mogen niet meer gedrukt worden. Dat is prachtig. Maar de propa
gandisten, die er groot door geworden zijn, worden nu nog beschouwd als de 
bloem van Neerland's musici. Natuurlijk hebben ze hun programma gewij
zigd. Liet u hen de vrije keus, dan zouden ze evenals vroeger geen Duits 
nummer meer aanraken. Dat weet de jeugd ook.74 

Een week nadat Goverts deze uiteenzetting had ontvangen, kwam er een tweede 
klacht binnen van het Rijkscommissariaat. 'Der Beauftragte für die Provinz 
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Gelderland' had bezwaar gemaakt tegen de door de 'Ramblers' ten gehore gebrachte 
muziek tijdens een concert in Arnhem. 

Schlager, die in der wiedergäbe sehr stark dem englischen Jazz ähnelten. 
Französische Chansons waren ebenfals reichhaltig vertreten, während man nur 
einen einzigen deutschen Schlager spielte. Ich glaube annehmen zu können, 
daß diese Zusammensetzung des Programms nicht reiner Zufall, sondern 
gewisse Absicht ist. Die Wirkung auf das Publikum war dementsprechend. 
Besonders begeisterd war man, als während einer humoristischen Nummer 
einige Englische Worte gebraucht wurden.75 

Bergfeld stuurde het betreffende rapport door aan Goverts met de toevoeging: 
'Diese Beschwerde ist nicht der erste ihrer Art, ich bin der Meinung, dass Sie da 
einmal eingreifen müssen.'7" 

Een week later ontving Masman een zes punten tellende waarschuwingsbrief 
van Goverts. Daarin stond dat het spelen van Amerikaanse muziek, alsmede 'het 
spelen van andere muziek in de bekende Amerikaanse stijl', niet toegestaan was. 
De bewerkingen van Jack Bulterman dienden eveneens 'van de Amerikaansche 
stijl te worden ontdaan en op een ander (hooger) plan gebracht' en het voeren 
van de naam 'Ramblers' of 'Remblers' was verboden. Bovendien was het 'ge-
wenscht' dat er Duitse nummers in het programma werden opgenomen en moest 
het repertoire voorzien zijn van een stempel van het departement.77 Bergfeld kreeg 
van Goverts de verzekering dat (als aanvulling op een reeds eerder toegezonden 
ontwerpverordening, volgens welke het optreden van amateurorkesten afhankelijk 
werd gesteld van een vergunning) voortaan ook de programma's van professionele 
dansorkesten gecontroleerd zouden gaan worden: 

Die Berufsorchester werden mit der amerikanischen Niggermusik brechen 
müssen. Ich hoffe diese Reform auf kurze Frist durchführen zu können. Die 
Rambiers habe ich nochmals verwarnt. Der Leiter dieser Kapelle teilte mir 
darauf mit, dass er niemals das Spielen von Musik beabsichtigt habe, welche 
in dieser Zeit unerwünscht sei.78 

Een rapporteur van de Buitendienst, die op 26 september 1942 een concert van 
de 'Ramblers' in de nagenoeg uitverkochte Haagse dierentuin bijwoonde, schreef 
dat het jeugdig publiek de band had verwelkomt met enthousiast applaus en 
gefluit. Masman dankte voor de spontane ontvangst, maar zei dat gefluit als teken 
van waardering achterwegen moest blijven. Ook de 'hot-stijl' werd vermeden. 'De 
wijze van spelen was beschaafd. De indruk wordt verkregen, dat de leider rekening 
gaat houden met de wenschen van het Departement'.79 
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De amateurorkesten 

De 'Ramblers' konden door hun internationale reputatie niet aan de aandacht 
van het Rijkscommissariaat en het DVK ontsnappen, maar werden om dezelfde 
reden ook met de nodige omzichtigheid behandeld. Datzelfde gold voor de 
orkesten van Ernst van 't Hoff, John Kristel en Frans Wouters, die dankzij de 
radio grote populariteit genoten. Maar behalve deze gerenommeerde orkesten 
telde Nederland nog zo'n 400 minder bekende dansbands, strijkjes, jazzformaties 
en Hawaii-ensembles, grotendeels 'amateursorkesten, waarop vrijwel geen invloed 
kon worden uitgeoefend'.80 

Overal in het land, in cafés, concertzalen en op verenigingsavonden, waren talloze 
amateurorkesten actief, die de voorschriften van het departement volledig negeer
den. Uit de verschillende concertverslagen, met name die van de Haagsche WA, 
bleek duidelijk dat de verplichte repertoirecontroles niet het gewenste effect 
hadden. Ook goedgekeurde titels werden vaak uitgevoerd in een 'negersche stijl' 
en bovendien speelden veel orkesten toch verboden Engelse en Amerikaanse 
nummers, maar dan onder een andere, Nederlandse of Duitse titel. Katzenjammer 
stond voor Tiger Rag, In een landerige stemming verwees naar In a lazy mood, 
Undicided werd Besluiteloos of O, wat ben je wispelturig en Flat Foot Floogy 
veranderde in Fiets fiets foetsie?1 In de loop van 1942 nam het aantal klachten over 
het verloop van jazzconcerten snel toe, met als gevolg dat er op het DVK steeds 
meer stemmen stemmen opgingen om de amateurorkesten volledig aan banden 
te leggen. Ook vanuit de NKK werd daar op aangedrongen. Om de beroepsmusici 
te beschermen tegen oneerlijke concurrentie moest het optreden van amateur
orkesten in het openbaar verboden worden. 

Een van de weinige ambtenaren op het muziekgilde die daar anders over dachten, 
was Willem Henri Adriaan van Steensel van der Aa. Ondanks zijn artikelen in de 
laatste nummers van De Jazzwereld, waarin de jazz als inferieure volksmuziek werd 
afgedaan, voelde hij nog altijd een zekere affiniteit met zijn vrienden uit de 
voormalige NJL. Weliswaar toonde hij zich, zowel in zijn journalistieke werk als 
binnen het muziekgilde van de NKK, een vurig pleitbezorger van overheidscontrole 
op het gebied van de muziek, inclusief beroepsbeschermende maatregelen, maar 
hij achtte het niet wenselijk dat daartoe de amateurorkesten volledig uitgeschakeld 
werden. 

Al in juli 1941 had Van Steensel van der Aa in de Haagsche Post gewaarschuwd 
tegen 'uitsluiting van het amateurisme'. In een voorbeschouwing van het jaarlijkse 
concours van amateur dansorkesten, dat op 2 augustus 1941 in het Scheveningse 
Kurhaus zou worden gehouden, stelde hij dat de amateurs binnen het Nederlandse 
muziekleven onvervangbaar waren. 

Geen idealisme inzake vakbescherming kan het feit wegredeneeren, dat de 
jarenlange bijzondere ontwikkeling van de moderne dansmuziek een soort 
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specialisten heeft gekweekt, dat zich nu eenmaal niet onder de vakmusici 
bevindt. 

Volgens Van Steensel van der Aa was het welslagen van spontane improvisaties 
afhankelijk van de mogelijkheid om zich, ongeacht verdiensten, in volle vreugd 
aan de muziek over te geven, hetgeen jazz tot een 'bezigheid van louter liefhebbers' 
maakte. De opleiding van de vakmusicus voorzag bovendien ook niet in de speciale, 
voor het improviseren vereiste techniek. Uitsluiting van amateurs zou derhalve 
een daling van het muzikale peil betekenen: 'Voorzorgende herscholing voorkome 
de voorbarige daad van afbraak!'82 

Na afloop van het jazzconcours in het Kurhaus kwam men op het DVK evenwel 
tot geheel andere conclusies. Volgens een ambtelijke notitie, die mede op basis 
van informaties van Van Steensel van der Aa was opgesteld, kende de manifestatie 
onder andere door het gebruik van vertaalde titels een normaal en rustig verloop. 
Desalniettemin werd het 'melodisch-harmonisch element' in de verplichte com
positie 'Fantasie in fis', vanwege de gebrekkige techniek van de instrumentalisten, 
volledig overstemd door 'rhytmische polyfonie'. Met uitzondering van de 'Swing 
Papa's' was de stijl bovendien stumperig en kon men slechts spreken van een 
gebrekkige nabootsing van jazzmuziek: 

De huidige composities stellen hooge eischen aan de techniek der spelers en 
indien hieraan niet kan worden voldaan is het maar beter te zwijgen en dat 
zou ook gezegd kunnen worden aan de leiders der diverse amateur-dansorkes
ten, welke meenen in het openbaar te kunnen optreden.83 

Overigens bleefVan Steensel van der Aa in zijn krantenartikelen de amateuristische 
dansmuziekbeoefening in bescherming nemen, ook nadat hij bij de NKK was gaan 
werken. In de Haagsche Post van 17 januari 1942 schreef hij dat het muziekgilde 
tot taak had het 'waardige en waardevolle dilettantisme' aan te moedigen. Dit 
waardevolle amateurisme, dat vrijwel alleen in de grote steden voorkwam, viel 
buiten het muzikale werkterrein van de vakman en was derhalve niet-concurrerend. 
Het muziekgilde zou daarentegen wel de strijd moeten aanbinden tegen het 'kwalijk 
dilettanten-geknoei' in de provincie: 

Deskundigen maken uit, dat hier lieden aan het werk zijn, die noch in muzikaal 
opzicht iets edels te bieden hebben, noch zich in sociaal opzicht van prijsbe-
derving onthouden.84 

Toen in de zomer van 1942 de roep om algehele uitsluiting van de amateurorkesten 
steeds luider werd, besloot Van Steensel van der Aa zelf het heft in handen te 
nemen. Als ambtenaar van het muziekgilde en gebruik makend van zijn vertrou
wensrelatie met Goverts zag hij mogelijkheden om de 'goede' amateurs te verenigen 
in een door hemzelf geleide belangenorganisatie, die zowel door de NKK als het 
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DVK werd erkend. Daartoe belegde hij, samen met enkele oud-collega's uit de 

NJL, op 31 mei 1942 in Den Haag een vergadering waaraan vertegenwoordigers 

van een dertigtal dans- en Hawaii-orkesten deelnamen. O p deze bijeenkomst werd 

besloten de Nederlandsche Vereeniging van Amateur-Dansmusici op te richten. 

Van Steensel van der Aa trad zelf op als voorzitter van het voorlopig bestuur. De 

voormalige Jazzivereld-redacteur Constantin Poustochkine en de Haagsche ge

luidsstudio-exploitant Gé Bakker fungeerden als eerste respectievelijk tweede 

secretaris en Dolf Dienske, pianist, geluidstechnicus en oprichter van de 'Lumirex 

Ho t Club' , was penningmeester. 

Daarnaast werd er ook nog een voorlopige raad van advies in het leven geroepen, 

waarin onder anderen Pi Scheffer en altsaxofonist André Eschauzier zitting hadden. 

De vereniging stelde zich ten doel het probleem van de ongewenste concurrentie 

op te lossen door het uitvaardigen van voorschriften aangaande de bekwaamheid 

van haar leden en hun optreden in het openbaar. Men wilde 'de op dit terrein 

bestaande verwarde toestanden aan een door de amateurs zelf gewenschte ordening 

onderwerpen'.85 Geheel in lijn met de traditie binnen de NJL werd de financiële 

en organisatorische structuur van de vereniging vastgelegd in statuten en een 

huishoudeijk regelement. Volgens artikel 9 van het ontwerp-statuut moest de 

voorzitter benoemd worden door de President van de NKK. Alleen wanneer de 

amateur-dansmusici, die formeel geen lid konden worden van de NKK, verenigd 

werden in een door de overheid gesanctioneerde organisatie, kon een dreigende 

uitsluiting van het 'gezonde amateurisme' voorkomen worden. 8 6 

Vijf dagen na de oprichtingsvergadering bleek evenwel dat de betrokken ama

teurorkesten zich nog altijd niets van de door het DVK uitgevaardigde regels 

aantrokken. 'Waaraan aandacht moet worden geschonken is de manier, waarop 

de nummers worden aangekondigd', schreef WA-vaandrig Johannes Veefkind naar 

aanleiding van een jazzavond op 5 juli 1942 in het Haagse Diligentia, waar 'de 

Moetsjers' en 'de Samoa's' optraden: 

Titels als 'Blauw Lijmhuisje', 'Verloopen Vleeschbon', 'Capucijner' en derge

lijke kunnen meer gezien worden als een belachelijk maken van maatregelen, 

die van overheidswege worden getroffen, dan als een betiteling van de num

mers. 

Veefkind had een en ander besproken met de organisator van het 'Nationaal 

Hawaiianconcours', P. van Breukelen, die zelfde kwestie al had voorgelegd aan 

de verantwoordelijke ambtenaar op het Bureau Vermaaksmuziek van het DVK, 

H. L e m s . 7 Zes dagen later bezocht Veefkind met een vier man sterke patrouille 

opnieuw een jazzconcert in Diligentia, maar dit keer irriteerde hij zich vooral aan 

het repertoire. Alleen de muziek van het dansorkest 'de Bobtonflippers' beviel 

hem: 'De nummers waren beter aan te hooren, dan de muziek van "Het Residentie 

Dansorkest" of de "Moetsjers", welke meer weg had van negercultuur dan van 

Germaansche cultuur. '8 8 
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Op 24 juli 1942 stuurde Van Steensel van der Aa de statuten van zijn vereniging 
'ter kennisneming' aan Goverts. Op 28 juli volgde nog een nieuwe versie, 'gemaakt 
door de afdeling JA [Juridische Afdeling] van de NKK', maar vooralsnog bleef 
officiële erkenning van de amateurs uit. 'Het zal wellicht wenschelijk blijken, dat 
deze zich onder toezicht van het Muziekgilde in een bond vereenigen', aldus de 
zuinige mededeling in een interne ambtelijke rapportage over de voorbereidende 
werkzaamheden rond het muziekgilde.89 

Een week later, op 8 augustus 1942, vond in de Haagse Dierentuin het door de 
vereniging van amateur-dansmusici georganiseerde 'Nationaal Concours van 
Dansorkesten' plaats. Op het programma stonden onder meer 'De Kolenkit 
zwaaiers' met Wenn die Musik ertönt, 'De Rhythmeezen' met Serenade in rhythme 
en een negental musici uit Naarden, die zich presenteerden als 'De Charlatan 
Jagers', een door de NKK onopgemerkte verwijzing naar de Columbia-studioband 
'The Charleston Chasers' uit het begin van de dertiger jaren, met Red Nichols 
en Benny Goodman.9° 

Naar aanleiding van het door zijn eigen vereniging georganiseerde concours 
legde Van Steensel van der Aa in een 'deskundige beschouwing' in Het Volk van 
10 augustus 1942 nogmaals de nadruk op de ten gehore gebrachte 'uiterst gespe
cialiseerde vorm van amusementsmuziek' en 'den in dit genre achterop geraakten 
vakman'. Gezien de populariteit van deze muziek was de vraag groter dan het 
aanbod. Herscholing van beroepsmusici zou een oplossing kunnen bieden, maar 
Van Steensel van der Aa kon ook begrip op brengen voor degenen die de tijd rijp 
achtten om deze muzieksoort ten gunste van een 'in wezen betere' aan banden te 
leggen. 

Deze klanken, die in het algemeen jazzmuziek worden genoemd, zijn de 
muzikale uiting van een volk, dat cultureel gedecideerd lager staat dan wijzelf, 
weshalve een liefde voor deze muziek velen als een uiterst ongezond degene-
ratieverschijnsel voorkomt. Inderdaad is er voor een beperking van deze 
muziek, ook met het oog op de ontwikkeling van de muzikale smaak van het 
opgroeiende geslacht, alles te zeggen. 

Tegenover zo'n beperking moest dan wel een vervanging staan, anders zou een 
averechts effect optreden. Van Steensel van der Aa verwees daarbij naar Duitsland, 
dat reeds tien jaren ervaring had in het toepassen van de 'heersende culturele 
gedachten' en een voorbeeld trachtte te geven. Er waren veel mistoestanden 
opgeruimd, maar een alternatief voor de moderne dansmuziek had men nog niet 
gevonden. 'Vandaar dat in 1942 de dansorkesten van Peter Kreuder, Kurt Hohen-
berger e.a., een muziekstijl huldigen, die soms nog sterker dan bij ons internationaal 
georiënteerd blijkt te zijn.'91 

Deze laatste opmerking raakte de kern van het probleem. Rekening houdend 
met de muzikale smaak van zowel soldaten als burgers, tolereerde Goebbels een 
zekere mate van muzikale vrijheid, waarbij de regels van het RMK niet altijd even 
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strikt werden gehandhaafd. Voor de hoofdzakelijk uit de NSB gerecruteerde 
ambtenaren op het DVK, die dezelfde regels in opdracht van het Rijkscommissariaat 
in Nederland moesten invoeren, waren overtredingen evenwel onaanvaardbaar. 
Concessies ten aanzien van 'ongermaansche muziek' waren taboe, met name 
binnen het muziekgilde der NKK, waar men onder aanvoering van Frans Vink en 
Dirk Beuzenberg steeds vaker aandrong op harde maatregelen. 

Met fantasietitels, grappen en demonstratieve bijval staken zowel de muzikanten 
als het publiek de draak met de door het departement uitgevaardigde voorschriften 
en dat gebeurde vooral tijdens concerten van amateurorkesten. Goverts, die formeel 
ook aan het hoofd stond van de afdeling Muziek binnen de NSB, overwoog derhalve 
om 'alle dans- en amusementsorkesten, gevormd door dilettanten' te verbieden.92 

Onder druk van zijn partijgenoten en de aanhoudende stroom rapporten van de 
WA lanceerde hij daartoe in september 1942 uiteindelijk ook een voorstel. In de 
betreffende nota, die was gericht aan het hoofd van de afdeling Kabinet en 
Juridische Zaken De Ranitz, werden ter motivatie van het verbod de belangrijkste 
punten uit de verschillende WA-rapportages nog eens opgesomd: 'De soort muziek, 
welke door bedoelde orkesten ten gehoore wordt gebracht, druischt in tegen den 
aard, welke inhaerent is aan de Germaansche cultuur.' Uit het feit dat met collectes 
onder andere voor de Winterhulp Nederland, nooit een noemenswaardig bedrag 
was opgehaald tijdens de concerten, bleek met wat voor bezoekers men van doen 
had. De uitvoeringen waren 'broeinesten van anglophielgezinden' en moesten 
worden aangemerkt als 'indirect-politieke demonstraties'. 

Naar waarneming heeft geleerd, wordt zeer dikwijls, zij het dan ook op verkapte 
wijze, muziek van Engelschen, Amerikaanschen, Joodschen en negroïde oor
sprong ten gehore gebracht, zulks ondanks het per brief positief gegeven 
verbod.93 

De Ranitz ontving Goverts notitie op 3 september 1942 en nog dezelfde dag stelde 
hij Goedewaagen op de hoogte. Het muzikale niveau van de amateur-dansorkesten 
was 'schrikbarend' en de concerten, die vaak aanleiding gaven tot 'politieke rellen', 
bleken 'samenkomsten van anti-nationaal-socialisten'. 

Met Kd. Goverts heb ik afgesproken een verbod uit te vaardigen voor het 
optreden van alle dans- en amusementsorkesten, met uitzondering van die, 
wier leden zuivere beroepsmusici zijn.94 

In een latere 'toelichting ter motiveering van het verbod van dans- en amuse
mentsorkesten' bracht Goverts evenwel nog een belangrijke nuancering aan: 

De bedoeling is slechts die dansorkesten het optreden te verbieden, die speciale 
avonden geven. Op zulke avonden doen zich misstanden voor. De orkesten 
in café's en restaurants kunnen blijven spelen.95 
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Van een algeheel verbod van amateurorkesten was vooralsnog geen sprake. Dat 
zou, nog afgezien van de praktische problemen bij de implementatie, onnodig 
veel weerstand oproepen en was bovendien in strijd met de aanwijzingen in 
Goebbels' 'Programmgestaltung': 'Die heitere Musik soll keineswegs ausgeschaltet 
werden; sie ist jedoch freizuhalten von Würdelosigkeit und Übertreibung in der 
Wiedergabe.'?6 

Om 'overdrijving in de uitvoering' tegen te gaan en de stijl van musiceren te 
vrijwaren van jazzinvloeden, hadden Goverts' ambtenaren overigens al wel een 
wettelijke regeling ontworpen. Volgens dit 'dans- en amusementsorkestenbesluit', 
waarvan de definitieve versie op 5 september 1942 gereed was, zou het optreden 
van alle dans- en amusementsorkesten - er werd geen onderscheid gemaakt tussen 
professionals en amateurs — afhankelijk gesteld moeten worden van een vergun
ning, af te geven door de secretaris-generaal van het DVK. Deze kon 'ten allen 
tijde aan de vergunning voorwaarden verbinden'. Optreden zonder vergunning 
werd bestraft met ten hoogste ƒ 1000,- boete of een halfjaar hechtenis. Op 
overtreding van de bij de vergunning gestelde voorwaarden stond ƒ500,- boete of 
drie maanden hechtenis.97 

In deze nog nader te formuleren voorwaarden zou exact vastgelegd moeten 
worden waar nu precies de grens van het muzikaal toelaatbare lag en aan welke 
stijlvoorschriften de orkesten zich dienden te houden. Juist het ontbreken van 
scherp afgebakende muzikale criteria, op grond waarvan amusementsmuziek 
beoordeeld kon worden, had geresulteerd in een muziekpolitiek van cosmetische 
aanpassingen. De bestrijding van ongewenste muziek was verzand in pietluttigheid 
en ambtelijk onbenul en de richtlijnen van de RMK bleken volstrekt ontoereikend 
om dat te voorkomen. Alleen wanneer men erin slaagde de introductie van 
speelvergunningen voor dans- en amusementsorkesten te koppelen aan een goed 
gedefinieerd jazzverbod, kon het tij gekeerd worden. 

Hiertoe riep Goverts de hulp in van Van Steensel van der Aa, die bij uitstek 
geschikt leek voor deze taak. Hij beschikte niet alleen over de benodigde musico
logische expertise, maar was ook goed ingevoerd in de Nederlandse jazzscene en 
had zich bovendien bereid getoond zijn opvattingen aan te passen aan 'de eischen 
van den nieuwen tijd'. Wanneer echter Van Steensel van der Aa de opdracht 
aanvaardde, stelde hij daarmee tevens zijn eigen plannen in de waagschaal. Een 
adekwaat geformuleerd jazzverbod zou immers vooral die orkesten treffen, waarvan 
de leden zich hadden georganiseerd in de door hemzelf geleide 'Nederlandsche 
Vereeniging van Amateur-Dansmusici'. Aangezien hij niet van zins was om zijn 
ambities als voorzitter van deze organisatie zonder slag of stoot op te geven, 
probeerde hij Goverts te verleiden tot een compromis. 

Op 5 september 1942, toen de definitieve versie van het dans- en amusementsor
kestenbesluit gereed was, presenteerde Van Steensel van der Aa een rapport waarin 
hij het nut van zijn vereniging probeerde aan te tonen tegen de achtergrond van 
'het reeds thans in het vooruitzicht gestelde systeem van vergunningen, waarvan 
het optreden van amateurs in het openbaar afhankelijk zou worden gemaakt'. Hij 
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stelde voor dat de Vereeniging, waarvan het lidmaatschap verplicht gesteld zou 
moeten worden voor alle amateur-dansmusici, bij het aanvragen en uitreiken van 
deze vergunningen een 'adviserende en bemiddelende rol' ging vervullen. De 
resultaten van de jaarlijks te organiseren concoursen op districts-, gewestelijk en 
landelijk niveau, konden daarbij een waardevolle richtlijn zijn. De winnaars zouden 
voorrang moeten krijgen bij het toekennen van een vergunning: 'Aldus bezit de 
Vereeniging een bij uitstek nuttige functie in het selecteeren van het waardevolle 
amateurisme, dat voor den bloei van een gezond muziekleven onontbeerlijk is.' 
Van Steensel van der Aa probeerde Goverts er van te overtuigen dat erkenning 
van zijn organisatie, een door hem te ontwerpen jazzverbod overbodig zou maken: 
' Door de oprichting zal het amateurwezen weer binnen het bereik en onder controle 
van de overheid zijn gebracht.'98 

Van NSB-zijde bleef men evenwel aandringen op een totaal verbod voor alle 
amateurs. Bovendien neigden met name Beuzenberg en zijn collega's op de afdeling 
Amusementsmusici van het muziekgilde tot eigenmachtig optreden ten aanzien 
van de amateurorkesten. Vooruitlopend op een wettelijk verbod probeerden ze 
hen met waarschuwingen en dreigementen te weerhouden van optreden in het 
openbaar." Om te voorkomen dat ambtenaren van het muziekgilde zich op een 
dergelijke manier inlieten met cultuur-politieke aangelegenheden die uitsluitend 
tot de competentie van het departement behoorden, diende het dans- en amuse-
mentsorkestenbesluit zo snel mogelijk te worden afgekondigd. In dit besluit was 
immers de beslissingsbevoegdheid aangaande speelvergunningen voor dansorkes
ten wettelijk vastgelegd. Alleen de stijlvoorschriften waaraan de orkesten zich 
moesten houden om voor zo'n vergunning in aanmerking te komen, ontbraken 
nog. Het voorstel om af te zien van dergelijke stijlvoorschriften en in plaats daarvan 
de vergunningen te verlenen op advies de amateurmusici zelf, was gezien de 
heersende politieke opvattingen binnen de NKK en het DVK, volstrekt onhaalbaar. 
Van Steensel van der Aa zag dat uiteindelijk zelf ook in. Hij kreeg van Goverts 
opdracht zo snel mogelijk een nauwkeurig geformuleerd jazzverbod op te stellen 
en in de herfst van 1942 begon hij aan een eerste ontwerp.100 

Ondertussen hielden de klachten over de tijdens jazzconcerten ten gehore ge
brachte muziek aan. WA-vaandrig Veefkind, die op 5 september met een patrouille 
aanwezig was op een jazzfeest in het Haagse Diligentia, vroeg zich af waarom het 
Residentie Dansorkest nog altijd 'zulke ontaarde muziek' mocht uitvoeren: 

Een orkest, dat uit 9 man bestaat en waarin iedereen 1 instrument bespeelt en 
dat alles zo rumoerig door elkaar speelt, (waarbij) in de verste verten geen 
melodie te bekennen is, kan toch geen gezonde dansmuziek brengen.101 

Een week later ontving men op het DVK een klacht van een lid van de Nationale 
Jeugdstorm, die zich tijdens een concert op 13 september 1942 in het Haagse 
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen had geërgerd aan de muziek van onder 
anderen Pi Scheffer en Boy Edgar: 
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Zooals we de laatste tijd gewend zijn, stond deze avond weer in het teeken van 
hysterische klankuitingen, aan welk euvel vooral Boy Edgar, gezegend zij deze 
heerlijke Engelsche naam, en zijn mannen lijdende was. Pi Scheffer begon 
werkekelijk zeer behoorlijk, het samenspel was voor amateurs goed te noemen 
en behalve het arrangement van 'Bei Dir war es immer so schön', dat in het 
Nederlandsch werd omgeroepen en in het Duitsch met een zwaar Ameri-
kaansch accent werd 'gekreund', werden er inderdaad heel aardige nummers 
gespeeld. Echter waren de noodige trompet- en saxofoonsolo's weer onvermij
delijk. Nauwelijks was er een behoorlijke chorus gespeeld, of er stond een 
verwilderd kereltje op, dat als een oerwoudbewooner op zijn instrument begon 
te toeteren. Ook na de waarschuwing, die de heeren tijdens de pauze ontvingen, 
werd het improvisatiegebrul niet minder. Integendeel, Boy Edgar legde er nog 
een schepje bovenop. In plaats van het koper had men ook eenige autoclaxons 
tegelijk kunnen laten gillen. 

De schrijver beklaagde zich vervolgens over de vele dissonanten, de door het 
'Stille-Zuidzeetrio' in een 'onverstaanbaar taaltje gezongen Hawaiianmelodieën', 
het op elk nummer improviserende 'Electro-quartet' en de 'muziekverkrachting' 
van het mondharmonicagezelschap 'de Adlers', dat begon met een Amerikaans 
nummer voorzien van een Nederlandse titel. 

Stop met deze massaopzwepingen. Laat toch de Nederlandse jeugd niet door 
dergelijke Amerikaansch-Joodsche invloeden verpest worden. Het is werkelijk 
droevig aan te zien hoe hier frissche Hollandsche jongens en meisjes, pracht-
materiaal voor Jeugdstorm en ss, zitten te wiebelen op negerklanken. 

Een verbod op Amerikaanse en Engelse muziek had weinig zin volgens de schrijver, 
omdat ter vervanging imitaties onder een Nederlandse titel gespeeld werden. 

Neen slechts door het verbieden van alle amateurbands, en het streng contro
leren van de beroepsorkesten is de hot en swing uit te bannen. Het wordt hoog 
tijd om onze eigen Nederlandse jeugd, waarvoor wij in de jeugdstorm strijden, 
weer gezond te maken en dat kan alleen door harde, ja zeer harde maatrege
len.102 

Onder de bezoekers van het concert in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen 
bevonden zich ook Dirk Beuzenberg 'die voor de controle van de te geven muziek 
aanwezig was', en WA-opperkompaan J.H. Rienderhoff. Zij hadden elkaar nog 
voor de aanvang van het programma ontmoet en waren overeengekomen dat er 
op deze en volgende avonden samengewerkt zou worden. 'Door de gegeven strenge 
orders verliep de avond lusteloos en verwijderde zich reeds een gedeelte van het 
publiek voordat de vreeselijke muziek ten einde was', aldus Rienderhoff, die op 
de bewuste avond de leiding had over een patrouille bestaande uit veertien 
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weermannen. Na afloop had hij opnieuw een onderhoud met Beuzenberg. Deze 
beloofde maatregelen te nemen opdat 'dergelijke jaszavonden niet meer kunnen 
plaatshebben'.103 

Een concert van het dans- en amusements orkest 'De Toonmeesters' onder 
leiding van pianist Charlie Nederpelt, dat op 3 oktober 1942 zou plaatsvinden in 
Diligentia, bood Beuzenberg de mogelijkheid om daadwerkelijk in actie te komen. 
Dolf Dienske, die optrad als zakelijk leider van het orkest, wilde samen met het 
Haagse Hawaii-orkest 'De Pukapaka's' een tournee door Nederland organiseren. 
Hij had daartoe van het Rijkscommissariaat reeds toestemming gekregen, op 
voorwaarde dat er geen Amerikaanse of Engelse melodieën werden gespeeld die 
tot anti-Duitse demonstraties konden leiden. Het openingsconcert stond gepland 
op 3 oktober. Nadat Dienske het uit te voeren repertoire ter goedkeuring had 
opgestuurd naar het DVK, besloot de betrokken ambtenaar van het Bureau Ver-
maaksmuziek, H. Lems, om eerst aan Beuzenberg te vragen of er bij de NKK 
wellicht bezwaar bestond tegen de deelnemende orkesten. Tijdens een bezoek van 
Dienske aan Beuzenberg bleek vervolgens dat deze, alvorens tot programmakeuring 
over te gaan, eerst een onderzoek in wilde stellen naar de capaciteiten van de 
band.104 Lems, die daartoe samen met Beuzenberg op 27 september 1942 een 
proefspel bijwoonde, vatte na afloop zijn bevindingen samen in een rapport: 'De 
stijl is te negroidisch. Het spel is onzuiver. Alles bijelkaar genomen kultureel niet 
verantwoord.' Volgens het rapport reageerde Dienske zeer verontwaardigd toen 
men hem op de hoogte bracht van deze conclusie. 'Zijn houding werd zo arrogant, 
dat de heer Beuzenberg aanleiding vond de avond voor 3 October a.s. af te gelasten.' 
Overigens meende Lems zelf ook dat, afgezien van dit 'incident', goedkeuring van 
het uit te voeren programma door het departement onverantwoord zou zijn.105 

Goverts, die door de bestuurder van het muziekgilde JJ . van IJzeren een dag 
later van de hele kwestie op de hoogte was gesteld, besliste evenwel anders. Op 
29 september ontbood hij Dienske voor een gesprek waarin hij erop aandrong het 
aanstaande concert zo rustig mogelijk te laten verlopen. Beuzenbergs beslissing 
om de bewuste avond te verbieden, was daarmee van de baan. Samen met Van 
Steensel van der Aa zat Goverts op 3 oktober in de zaal. Op het programma 
stonden naast composities van Charlie Nederpelt ook enkele Belgische, Franse en 
Duitse stukken. Bovendien zouden 'de Toonmeesters' in een kleinere bezetting, 
een zestal 'eenvoudige dansmelodieën' spelen, waaronder het zeer populaire 'Man 
kann sein Herz nur einmal verschenken'. 

Een door Beuzenberg geënsceneerd optreden van een Duitse soldaat, gekleed 
in een uniform van de Luftwaffe, verstoorde evenwel de voorstelling. Al voor de 
aanvang van het concert had deze militair, die zich voordeed als een beambte van 
de SD, Dienske gewaarschuwd dat de avond rustig moest verlopen. Na het tweede 
nummer begaf hij zich opnieuw naar het podium, met de mededeling dat de 
drummer zich teveel bewoog. Op het moment dat Charlie Nederpelt het refrein 
van 'Man kann sein Herz nur einmal verschenken' op een 'komisch-rhythmische 
wijze' herhaalde, begon het publiek echter enthousiast te applaudiseren en verliet 
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de Duitse militair in gezelschap van Beuzenberg de zaal. Tegen Goverts, die op 
het balkon zat, zei Beuzenberg dat de overvalwagen van de s D al onderweg was 
om Nederpelt te arresteren wegens 'belediging van de Duitse taal'. Tijdens de 
pauze gaf Goverts derhalve Dienske het advies om 'in verband met de omstan
digheden' Nederpelt onmiddellijk te schorsen. Aldus geschiedde. Na de pauze 
werd er zonder pianist verder gespeeld.106 

Toen achteraf door Dienske en Nederpelt werd gesuggereerd dat de hele zaak 
door Beuzenberg in scène was gezet, stuurde Goverts een uitvoerig rapport over 
diens 'vermoede bedrieglijke komedie' aan de leider van het muziekgilde Hendrik 
Rijnbergen. Deze beloofde de aangelegenheid te onderzoeken, maar liet vervolgens 
niets meer van zich horen, met als gevolg dat een echte 'ontmaskering' uitbleef 
en Beuzenberg zijn strijd tegen de amateurorkesten onverminderd voortzette.107 

Zijn optreden leidde bij steeds meer musici tot onvrede en irritatie. Volgens een 
door Van Steensel van der Aa opgestelde rapportage over de werkzaamheden van 
het muziekgilde in de eerste week van november 1942, was er een groot aantal 
klachten binnengekomen van amateurmuzikanten en caféhouders. Zij hadden 
van de afdeling Sociale Zaken van de NKK en van Beuzenberg te horen gekregen 
dat er voor amateurs geen plaats was in de N KK, en dat het engageren van dilettanten 
strafbaar was. Van Steensel van der Aa, die op dat moment optrad als plaatsver
vanger van de bestuurder van het muziekgilde JJ . van IJzeren, was van mening 
dat het standpunt van Beuzenberg onjuist was, omdat daardoor de provincie, waar 
een tekort aan professionele amusementsmusici bestond, verstoken zou blijven 
van muziek. Zijn zienswijze werd gedeeld door het hoofd van de afdeling Juridische 
Zaken Spanjaard. Deze had, na overleg met de afdeling Sociale Zaken, Van Steensel 
van der Aa verzocht alle brieven van Beuzenberg 'ten strengste te controleeren' 
en hem te verbieden met straffe maatregelen te dreigen: 'aangezien de NKK een 
overgangstijd wil vaststellen en het verbieden van musiceeren in nevenberoep 
juridisch praematuur moet worden geacht'. Door de afdeling Sociale Zaken was 
inmiddels een circulaire verstuurd waarin de klagers werd voorgehouden dat het 
niet ingedeeld worden bij een vakgroep van de NKK, alleen betekende dat zij geen 
aanspraak konden maken op sociale regelingen, waaronder het voorzieningen
fonds. Wel mochten zij 'tot nader order' blijven musiceren. Beuzenberg, die door 
Van Steensel van der Aa van een en ander op de hoogte werd gesteld, verweet 
hem 'zijn vriendjes onder de amateurs te sparen'. Hij vond dat 'de rotte plek van 
het dilettantisme zonder dralen moest worden uitgesneden', maar moest na overleg 
met de juridische afdeling inbinden.108 

Op de afdeling Muziek van het DVK stond men echter onder grote druk om 
ten aanzien van de amateurs zo snel mogelijk met een wettelijke regeling te komen. 
Daarom werd al op 3 november 1942 het 'amateur dans- en amusementsorkesten-
besluit' afgekondigd, nog vóór Van Steensel van der Aa klaar was met het schrijven 
van de daaraan verbonden voorwaarden. Het besluit was, in tegenstelling tot het 
oorspronkelijke dans- en amusementsorkestenbesluit, alleen van toepassing op 
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amateurorkesten en zou binnen vijftien dagen na afkondiging, dus op 19 november 
1942, in werking treden.10? 

Aangezien Van Steensel van der Aa zijn werk op dat moment nog steeds niet 
had afgerond, stuurde De Ranitz namens Goedewaagen op 17 november 1942 een 
brief aan de secretaris-generaal van het departement van Justitie, J.C. Tenkink, 
met de mededeling dat hij voorlopig geen vergunningen zou verlenen aan ama
teurorkesten, en dat derhalve alle amateurmusici die in het openbaar optraden, 
zich schuldig maakten aan overtreding van het amateur-dans- en amusementsor-
kestenbeluit: 'Ik moge U daarom verzoeken de Procureurs Generaal [en de] 
fungeerende Gewestelijke Directeuren van Politie, die aanwijzingen te geven, 
welke dienstig moeten worden geacht voor de naleving van het besluit.'110 

Van Steensel van der Aa maakte ondertussen snelle vorderingen met het for
muleren van de voorwaarden. Zijn eerste ontwerp droeg de titel 'Verbod van 
Negermuziek'. Met de voorschriften beoogde hij 

de volledige uitroeiing van de primitieve, negersche (vreemd-rassige) invloeden 
op de amusements- en dansmuziek, die het cultuurpeil voornamelijk van de 
jeugd van ons volk naar beneden halen, en door den omgang met bastaard-
muziek haar smaak voor het goede bederven. 

'Jazzmuziek', 'swing' en 'hot' waren derhalve verboden. 'Jazz' werd eenvoudigweg 
gedefinieerd als 'uitsluitend door Afro-Amerikaansche negers geschreven en uit
gevoerde muziek'. 'Swing' stond voor 'rubato, de veering tusschen rhythmiek en 
melodiek' ofwel 'de rhythmisch zwabberende melodie boven het machinaal con
stante metrum' en 'hot' sloeg op het 'typisch negersch-primitief gebruik van de 
instrumenten', dat gekenmerkt werd door veel vibrato en onzuivere tonen. Hierna 
volgde een lange reeks gespecificeerde verbodsbepalingen, waarvoor Van Steensel 
van de Aa uitvoerig gebruik had gemaakt van de terminologie uit zijn in 1939 
verschenen boek Jazzmuziek. De verbodslijst vermeldde onder meer: 

ongedefinieerde, afzakkende eindtonen (growl-effecten), overmatig porta
mento en glissando (Whip's), labiele verglijdingen van halve tonen, rauwe 
klanken, tonaal ongedefinieerde pralltrillers en dubbelslagen (dinges en smear), 
het gebruik van rubber dempers (plungers) ter verkrijging van 'hot'-effecten, 
het aanwenden van 'scratchy'-klarinettonen, het benutten van het trompetre-
gister boven bes tweegestreept en van het klarinetregister boven d driegestreept, 
het meer dan drie maal achtereen herhalen van éénzelfde motief (lick) in de 
solistische improvisatie, alsmede het meer dan 16 maal achtereen herhalen van 
een lick in sektie- of ensemblewerk, slagwerksoli langer dan twee maten, zg. 
'stopchorussen' voor slagwerk en tapdansers, het meer dan tweemaal in één 
programma toepassen van ostinate basvormen bekend als boogie woogie-, 
honky tonk-en barrelhousestijl, het nadrukkelijk markeeren van den tweeden 
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en vierden maattel (off-beat-efect), het gebruik van lawaai-instrumenten en 
exotisch slagwerk (rumba-instrumentarium), 'hot' zingen. 

Tenslotte noemde hij ook nog 'het inschuiven van zinlooze syllaben of tusschen-
werpsels, evenals eindelooze woordherhalingen (scat-singing). 

Hawaii-muziek was wel toegestaan, voorzover deze ten gehore gebracht werd 
door 'kleurlingen uit de Stille Oceaan', en met inachtneming van bovenstaande 
bepalingen, uitgezonderd 'een bescheiden toegepast glissando'. Ook improvisaties 
werden geaccepteerd, mits de melodie geen verwantschap vertoonde met de blues 
of 'andere negersche melodiek'. Improvisatie moest op 'Europeesche principes' 
berusten en kon alleen door 'kundige, onderlegde musici' worden beoefend. 

Ten overvloede zij er nog op gewezen, dat zoutelooze of sentimentele teksten 
de aardigste nummers kunnen bederven, dat saxofoons en syncopen Euro-
peesch zijn, dat de meeste zich noemende jazz-bands alleen maar domme, 
eentonige lawaaimuziek maken, dat violen nog steeds de edelste instrumenten 
zijn, en dat, indien de amateurs en amusementsmusici hun slaafsche naäping 
van de onbeschaafde negermuziek opgeven en zich verdiepen in onze hoog
staande Europeesche muziek, een rijke ontplooiing hiervan het gevolg zal 
zijn.111 

Na de oorlog verdedigde Van Steensel van der Aa zich tegenover de commissie 
voor de perszuivering met de stelling dat hij bij het ontwerpen van het jazzverbod 
bewust gepersifleerd had: 

In deze functie [ambtenaar bij het muziekgilde] had ik ook een concept 
verordening gemaakt, op order van Goverts, voor het uitbannen van 'negroïde' 
muziek. Ik maakte een volkomen waanzinnig en onuitvoerbaar project, 
volgens hetwelk ook geen Duitse 'Unterhaltungsmusik' meer gespeeld zou 
kunnen worden en dat dan ook niet is uitgevoerd.112 

De eerste versie van het verbod werd inderdaad afgewezen, maar de gespecificeerde 
verbodsbepalingen uit dit eerste ontwerp vormden de basis voor een tweede, 
definitieve versie, waarmee Goverts en Goedewaagen wel instemden. De titel 
luidde: 

Voorwaarden verbonden aan het verlenen van een vergunning voor dans- en 
amusementsmuziek. Verbod van negroide en negritische elementen in dans
en amusementsmuziek. 

Uiterst nauwgezet en met grote kennis van zaken presenteerde Van Steensel van 
der Aa opnieuw 'de meest van het Europeesche muziekbesef afwijkende voor
naamste kenmerken' van de Jazz. Alle specifieke begrippen uit zijn in 1939 
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verschenen boekje passeerden weer de revue, vaak in exact dezelfde formulering. 
Het enige verschil bestond daarin, dat het toepassen van een 'Whip' en een 'Dinge' 
en 'Hot-intonaties' met 'Growls' en 'Scratchy' klarinettonen, nu niet meer geoor
loofd waren. Volgens artikel twee was zelfs het vermelden van de woorden 'jazz' 
en 'jazzmuziek' in publicaties, programma's en aankondigingen verboden.11' 

Pas als de betrokken orkestleiders kennis had genomen van de aldus beschreven 
'cultureele voorwaarden' en ze verklaarden geen joodse of uit vijandelijke staten 
afkomstige muziek ten gehore te brengen, konden ze in aanmerking komen voor 
een vergunning als bedoeld in het amateur-dans- en amusementsorkestenbesluit. 
Daartoe dienden zij een speciaal formulier te ondertekenen, waarin tevens de 
bepaling was opgenomen dat met de te verlenen vergunning 'andere benoodigde 
vergunningen, zooals die van den burgemeester, de Nederlandsche Kultuurkamer, 
enz.' niet buiten werking gesteld werden.11** Behalve deze verklaring moest ook 
de repertoire-opgave, waarin zowel de onvertaalde titels als de namen van com
ponisten, arrangeurs en bewerkers stonden vermeld, in tweevoud worden inge
zonden. Pas wanneer aan beide verplichtingen was voldaan, werd de aanvraag tot 
het verlenen van een vergunning, mits deze de naam van het orkest én de namen 
en adressen van alle orkestleden bevatte, in behandeling genomen.11* Door op te 
treden zonder vergunning riskeerde men ƒ1000,- boete, danwei zes maanden 
hechtenis. Overtredingen van de stijlvoorschriften konden worden bestraft met 
ten hoogste ƒ500,- boete of drie maanden hechtenis.116 

Op 20 november, één dag na het inwerkingtreden van het amateur-dans- en 
amusementsorkestenbesluit, kwamen vertegenwoordigers van het muziekgilde en 
het DVK bijeen om te spreken over de gevolgen van de nieuwe regeling voor de 
beroepsmusici. Namens het departement waren onder anderen Goverts en Lems 
aanwezig, namens het muziekgilde Van Steensel van der Aa en Beuzenberg. Vanuit 
het oogpunt van beroepsbescherming moest voorkomen worden dat de door het 
departement geformuleerde amateurvergunning, als een werkvergunning werd 
aangewend. 'Het gevaar was niet denkbeeldig dat Amateur-musici, bij verkregen 
vergunning van het Departement, in de meening kwamen te verkeeren dat zij nu 
naar eigen goeddunken konden optreden.' Om oneerlijke concurrentie tegen te 
gaan, werd derhalve bepaald dat het optreden van amateurmuzikanten aan twee 
vergunningen gebonden zou worden, te weten: een stijlvergunning van het de
partement en een werkvergunning van het muziekgilde van de NKK. Het depar
tement zou de amateurorkesten tot 31 december de gelegenheid geven hun stijl 
in overeenstemming te brengen met de nieuwe voorschriften.11? 

Met de stijlvergunning, een door het departement goedgekeurd repertoire, een 
bewijs van aanmelding bij de NKK en een incidentele werkvergunning van de NKK, 
kon er dan eindelijk gespeeld worden. De procedure om tot musiceren te komen 
was inmiddels zo ingewikkeld en omslachtig, dat ook Van Steensel van der Aa 
hierover zijn twijfels uitte. Hij had op dinsdag 10 november 1942 een achttal 
brieven van Beuzenberg achtergehouden, omdat deze de verordening over de 
amateurdansorkesten niet had begrepen. Bij het amateur-dans- en amusementsor-
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kestenbesluit ging het niet om arbeidsaangelegenheden, maar om een stijlkeuring. 
Van Steensel van der Aa had Beuzenberg nog eens precies uiteengezet welke 
papieren vereist waren voor een niet-professioneel amusementsensemble: 

t.w. een vergunning voor den musiceerstijl van de S.G., een goedkeuring van 
het programma door de afd. MK [Muziekkeuring] van het dept., een overeen
komst betreffende de auteursrechten met het N.A.B. [Nederlands Auteursrech
ten Bureau], een vergunning van de plaatselijke politie-autoriteiten en een 
incidenteele werkvergunning van het MKG. Hierbij komt nog de aanmeldings
plicht voor de amateurs bij de NKK, individueel, indien zij tegen vergoeding, 
collectief, indien zij zonder vergoeding optreden. Deze voorschriften zijn in 
overeenstemming met de bestaande bepalingen, doch ik vraag mij af of wij op 
deze wijze het gezonde amateurisme 'bevorderen!.'118 

Goverts toonde zich eveneens ontevreden. Hij had geprobeerd de groeiende invloed 
van de NSB en de NKK op de door hem geleide muziekpolitiek in te dammen, 
maar was daar slechts ten dele in geslaagd. Halverwege de maand december drong 
hij nogmaals aan op disciplinaire maatregelen tegen Beuzenberg. Van Steensel 
van der Aa moest daarentegen zo snel mogelijk op het DVK gestationeerd worden: 
'Thans heb ik dringend iemand noodig, die juist over de musicologische ontwik
keling beschikt van Van Steensel van der Aa', schreef hij op 19 december 1942 aan 
Frans Vink: 'Ik zou U dus willen voorstellen hem toe te staan, over te gaan in 
dienst van het Departement, iets dat hij nog meer ambieert dan zijn werkkring 
bij de N.K.K.. 'U9 Behalve in verband met het beoordelen van muziekprogramma's 
en vergunningaanvragen bestond er ook grote behoefte aan deskundig personeel 
voor onder andere de 'herscholing van onvolwaardig geworden musici' en het 
'toezicht op muziekpublicaties in dagbladen en tijdschriften'.120 Goverts wilde 
Van Steensel van der Aa daarom benoemen tot 'leider van een bureau', maar Vink 
weigerde in te stemmen met zijn overplaatsing. Uiteindelijk kon hij door het 
departement alleen incidenteel en op freelance basis ingeschakeld worden voor 
muziekkeuringen en voorlichtingsbijeenkomsten.121 

Ook ten aanzien van Beuzenberg had Goverts weinig succes. Tijdens een 
vergadering van de bestuursraad van de NKK op 11 november 1942 werd het gerucht 
dat hij het ontslag van Beuzenberg had geëist, eenvoudigweg ontkend: 'Rijnbergen 
weet hier niets van en zegt, dat Goverts trouwens niets te eischen heeft.'122 Maar 
op 19 december 1942 stuurde Goverts alsnog een brief aan gildeleider Rijnbergen, 
waarin hij refereerde aan een enkele maanden eerder ingediend rapport over het 
optreden van Beuzenberg tijdens het concert van 'De Toonmeesters': 'Kunt U 
mij thans de uitslag van Uw onderzoek mededeelen? Mag ik aannemen, dat U 
zich over het verleden en de reputatie van kd. Beuzenberg voldoende op de hoogte 
hebt gesteld, alvorens hem op een post te plaatsen waar groote betrouwbaarheid 
vereischt wordt?'123 Na zorgvuldige bestudering van alle stukken besloot Rijnber
gen om Beuzenberg toch in zijn functie als bestuurder van de vakgroep amuse-
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mentsmusici van het muziekgilde te handhaven: 'Er is in deze amusementssfeer 
heel wat te saneeren, en in dit opzicht schiet hij niet te kort; integendeel.'124 

In een ambtlijke rapportage over de werkzaamheden van de afdeling Muziek 
op het DVK in de tweede helft van 1942 werden vooral de eigen verdienste ten 
aanzien van het saneren van de amusementsbranche onderstreept: 

Het was noodig gebleken de amateur dans- en amusementsorkesten, waarop 
vrijwel geen invloed kon worden uitgeoefend, onder controle te brengen, 
vooral in verband met het gehalte der door deze orkesten te produceeren 
muziek. Het doel is de cultuurvernietigende negersche invloeden, welke 
jarenlang onbelemmerd op de amusementsmuziek in Nederland hebben 
kunnen inwerken, daaruit zo veel mogenlijk te weren en de vermaaksmuziek 
op een meer Europeesche leest te schoeien. 

Voor maar liefst 300, voornamelijk kleine dansorkesten was al een aanvraag 
binnengekomen, zo meldde het rapport. Er werd 'onder bepaalde voorwaarden' 
aan deze orkesten een voorlopige vergunning uitgereikt omdat anders de kleinere 
steden verstoken zouden blijven van vermaaksmuziek: 'In deze voorwaarden zijn 
de negersche invloeden duidelijk omschreven.'125 Uit het feit dat de meeste orkesten 
die een vergunning hadden aangevraagd bij het departement onbekend waren en 
nog nooit hun repertoire ter beoordeling ingezonden hadden, concludeerde men 
dat het amateur-dans- en amusementsorkestenbesluit zeer noodzakelijk was.126 

Volgens een door de SA opgesteld jaaroverzicht hadden echter ook de Duitsers 
een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van de nieuwe regeling. 

Mit beginn der Winterspielzeit tauchten wiederum Organisationen und 
Vereine mit Unterhaltungsmusikveranstaltungen in der Öffentlichkeit auf, 
deren in typisch englisch-amerikanischer Aufmachung dargebotene Jazzmusik 
eine demoralisierende Wirkung auf das Publikum ausübte. Auf hiesige Anre
gung hat am 4.11.42 das niederländische ministerium für Volksaufklärung und 
Künste bekanntgegeben, dass Amateur-, Tanz- und Unterhaltungsorchester 
nicht mehr ohne Genehmigung des Generalsekretärs auftreten dürfen.127 

Alle orkesten die niet uitsluitend uit professionele musici bestonden, moesten een 
vergunning aanvragen. Op 24 december 1942 schreef Goedewaagen aan de secre
taris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, K.J. Frederiks, dat die 
verplichting eveneens gold voor 'orkesten, waarvan ook maar een enkel lid een 
ander beroep heeft, hetgeen door middel van het persoonsbewijs eenvoudig te 
controleren is'. Om te voorkomen dat persoonsbewijzen bij de bevolkingsregisters 
werden aangeboden ter verandering van een willekeurig beroep in dat van musicus, 
vroeg Goedewaagen aan Frederiks om ook de burgemeesters ter zake in te lichten. 
Door zich als professioneel musicus te laten registreren, zouden amateurs immers 
de vereiste vergunning gemakkelijk kunnen omzeilen. Verandering van het op 
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het persoonsbewijs vermeldde beroep diende derhalve vergezeld te gaan van een 
verklaring van geen bezwaar, afgegeven door de president van de NKK.128 

Eind 1942. Er was nu een dans- en amusementsorkestenbesluit, een verplichte 
repertoirekeuring en een wettelijk verbod op het voeren van buitenlandse orkest
namen, maar door de beperkte ambtelijke capaciteit en het gebrek aan deskundige 
controleurs kwam de 'zuivering' van de lichte muziek in de praktijk maar moeilijk 
op gang. In een aan het begin van 1943 opgesteld overzicht van 'het Nederlandsche 
Muziekleven' viel onder de kop 'Vermaaksmuziek' dan ook niet meer te lezen 
dan een zakelijke mededeling: 'Departement houdt toezicht op de prestaties der 
orkesten, waakt tegen excessen, heeft alle muziek met niet-Europese stijlelementen 
verboden.'129 
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Uitbanning van jazzmuziek 1943-1945 

Vooralsnog lieten de praktische resultaten van alle maatregelen veel te wensen 
over. 'Wie erst jetzt bekannt wurde, brachte die Sängerin Rie Helmig innerhalb 
eines von Tanzorchester Les Georgiens am 19.12.1942 in der Harmonie zu Gro
ningen veranstalten Unterhaltungsabend die Schlager "Sonny Boy", "Steeplees 
Creepels" [sic], "My own Romance" und andere zu gehör', zo meldde de Be
fehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, W. Harster, in januari 1943 aan 
Goverts. Alhoewel alle nummers in het Frans gezongen werden, reageerde het 
publiek telkens weer met een 'fast demonstrativ applaus': 

Die Kapelle selbst brachte die englischen Schlager 'Spangeld Nerves' (Ver
rückten Nerven) und 'You make me crazy' (Du machst mich verrückt). Nach 
diesen Schlagern setzte ebenfalls ein nicht endenwollender Beifall ein.1 

Om soortgelijke Wachten in de toekomst te voorkomen, stelde Goverts harde 
maatregelen in het vooruitzicht. 'Het is dienstig er nogmaals op te wijzen, dat het 
neegeren van aanwijzingen van het Departement niet meer zooals tot nog toe 
door de vingers zal worden gezien', aldus de waarschuwing in een conceptartikel, 
bedoeld ter publicatie in De Musicus. Musici die zich schuldig maakten aan het 
ten gehore brengen van 'Amerikaanse, Engelse en andere verboden muziek', werden 
bestempeld als 'onbetrouwbaar' en konden om die reden uit het muziekgilde 
worden verwijderd: 'Met ingang van heden zal men dus niet meer met uitvluchten 
behoeven aan te komen als: "een buitenlandsche zender speelt het ook" of "ik 
wist niet dat het een ongewenscht nummer was".'2 

Ook perspublicaties over ongewenste muziek waren verboden. Tijdens de 
persconferentie van 9 juni 1942 op het DVK bestond daarover aanvankelijk nog 
verwarring — mocht er nu wel of niet aandacht worden besteed aan Strawinsky's 
zestigste verjaardag? - maar inmiddels had men op de afdeling Muziek een gede
tailleerd persvoorschrift ontworpen: het plaatsen van advertenties voor en recenties 
van uitvoeringen die niet door het departement waren goedgekeurd, was niet 
langer toegestaan. Een advertentie of redactioneel bericht mocht alleen worden 
opgenomen, als bij de aanbieding een door het DVK gecontroleerd programma 
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voorzien van een goedkeuringsstempel was ingesloten. De maatregel was uitslui
tend bedoeld voor uitvoeringen van 'muziek- of zangverenigingen'. Bij concerten 
van de acht gesubsidieerde symfonie-orkesten en het Gemeentelijk Theaterbedrijf 
Amsterdam hoefde geen goedkeuringsbewijs te worden overlegd en datzelfde gold 
voor uitvoeringen van onder andere de Stichting Nationaal Zangfeest, de Neder-
landsch-Duitsche Kultuurgemeenschap en 'Dietsche' organisaties zoals de 
Reichsschule Valkenburg, de Hitlerjugend en de Bund Deutscher Mädel.3 

Het ambtelijk offensief 

Ondanks herhaalde oproepen in de dagbladen om programma's en repertoires 
vooraf door het DVK te laten controleren, hielden de klachten over het spelen van 
ongewenste muziek aan. Goverts achtte het daarom gewenst dat er nadere richt
lijnen voor de politie werden opgesteld. 'Om verdere moeilijkheden te voorkomen' 
zou de politie bij het verlenen van muziekvergunningen voortaan moeten vragen 
naar een schriftelijke verklaring van het DVK, 'inhoudende dat tegen de uitvoering 
van het muziekprogramma geen bezwaar bestaat'.4 Op 4 januari 1943 werd aan 
de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, K.J. Frederiks, 
het verzoek gericht om een dergelijke instructie uit te vaardigen. Tien dagen later 
ontvingen alle burgemeesters een schrijven ter zake van de gevolmachtigde voor 
de Reorganisatie van de Nederlandsche Politie, Leo Jakobus Broersen: 

Naar de Secretaris-Generaal van het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten mededeelt, heeft het Rijkscommissariaat aan dit Departement opge
dragen er voor te waken dat in het bezette Nederlandsche gebied geen door 
joden gecomponeerde of bewerkte muziek ten gehoore wordt gebracht en 
evenmin muziek van componisten, die staatsburger zijn van landen, welke 
thans nog actief aan den strijd tegen de asmogendheden deelnemen, met 
inbegrip van Polen. Ik verzoek U, hiermede rekening te houden bij het 
verkenen van vergunningen voor muziekuitvoeringen. 

Alleen wanneer de aanvragers een bewijs konden overleggen waaruit bleek dat het 
DVK de ten gehore te brengen muziek had goedgekeurd, mocht een vergunning 
worden verleend. Het schrijven vermeldde bovendien dat voor 'mechanisch 
gereproduceerde muziek' eveneens de goedkeuring van het DVK vereist was, hetgeen 
betekende dat ook café- en zaalhouders hun grammofoonplatenrepertoires ter 
keuring moesten gaan inzenden.5 

In de voorafgaande maanden hadden diverse controleurs van de departementale 
dienst Radio- en Filmcontrole al gerapporteerd over de in cafés ten gehore gebrachte 
grammofoonmuziek. Zo meldde standplaatscontroleur P. de Groot dat hij op 16 
september 1942 in café Swanenberg aan de Molenstraat te Roosendaal maar liefst 
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33 'vermoedelijk verboden gramofoonplaten' had aangetroffen, waaronder The 
Japanese Sandman (Odeon 0.5252 b), Begin the beguine (Kristal 22055) e n Chasing 
Shadows (Decca F 42144). 'Bovenstaand café staat bekend als een zaak waar de 
Engelsche ziekte heerscht. Teneinde nu de vermaaksmuziek 'weer een gezond 
en eerlijk karakter' te geven, had men op de afdeling Muziek besloten dat het 
programma van elke openbare muziekuitvoering drie weken van te voren in 
drievoud moest worden ingezonden.7 Ook caféhouders, die in hun zaak gram
mofoonplaten afspeelden, dienden zich aan deze regel te houden. In maart 1943 
werden de 'exploitanten van drankwetinrichtingen en feestgebouwen' in Amster
dam op de hoogte gesteld van de nieuwe maatregel middels een rondschrijven 
van burgemeester Voûte. 

U zult te allen tijde moeten kunnen aantoonen, dat de in Uw inrichting ten 
gehoore gebrachte muziek is goedgekeurd. In verband hiermede geef ik U in 
overweging een lijst van de in Uw bezit zijnde gramofoonplaten ter goedkeu
ring in te zenden aan vorengenoemd Departement. Door de politie zal 
binnenkort een aanvang met de controle op de hiervoor omschreven maatregel 
worden gemaakt. 

Ook de ambtenaren van de dienst Radio- en Filmcontrole moesten, wanneer zij 
in een café verboden grammofoonplaten aantroffen, de plaatselijke politie te 
waarschuwen, die dan vervolgens de platen moest verpakken en verzegelen. 
'Verboden platen worden niet in beslag genomen', zo luidde het voorschrift, 'zij 
blijven eigendom van de oorspronkelijke bezitters'. Overigens diende ook in 
fabrieken en werkplaatsen, waar grammofoonmuziek ten gehore werd gebracht, 
een goedgekeurd repertoire aanwezig te zijn en wanneer particulieren in het 
openbaar verboden grammofoonplaten draaiden, bijvoorbeeld in hun tuin, moest 
de politie gewaarschuwd worden, die dan op grond van burengerucht kon ingrij
pen.9 

Op het DVK werden alle zeilen bijgezet om de brievenstroom te verwerken die 
na het versturen van de nieuwe politie-instructies op gang was gekomen. De 
medewerkers van het bureau Lichte Muziek verrichtten gedurende de eerste 
maanden van 1943 vaak overwerk teneinde achterstand in de correspondentie te 
voorkomen. In februari behandelde men niet minder dan 1100 brieven aangaande 
programma's en repertoirekeuringen: een toevloed, die volgens het maandverslag 
van de afdeling Muziek werd veroorzaakt doordat verzuimd was een overangs-
termijn te stellen. Daarnaast kwamen er ook nog 52 aanvragen van muziekuitgevers 
binnen ter verkrijging van een drukvergunning, doch deze konden wegens ziekte 
van een der ambtenaren niet worden afgehandeld.10 In maart 1943 werden er 70 
aanvragen voor een drukvergunning ingeboekt en bedroeg het aantal programma-
en repertoirekeuringen 844.11 

Volgens het verslag van het bureau Vermaaksmuziek over het eerste kwartaal 
van 1943 dienden er bij deze keuringen strenge maatstaven gehanteerd te worden: 
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'Het is niet de bedoeling, ons volk de rhytmische vermaakmuziek te ontnemen, 
doch wel, om de niet-Europeesche stijlinvloeden (hot en swing) hieruit grondig 
te verwijderen.'12 Tot die niet-Europese stijlinvloeden rekende men ook de Ha-
waii-muziek. 'Het beoefenen van exotische muziek (negers, Stille Zuidzee enz.) 
is geenszins bevordelijk voor de muzikale ontwikkeling der jeugd', schreef Goverts 
in maart 1943 aan de vertegenwoordiger van een Hawaii-orkest. De prioriteit van 
de overheid lag bij het propageren van Europese muziek en om die reden had hij 
besloten om 'in principe' geen vergunningen zoals bedoeld in het amateur-dans
en amusementsorkestenbesluit van november 1942 te verstrekken aan Hawaii
ensembles. 'Tegen de Hawaii-gitaar heb ik geen overwegende bezwaren, wel tegen 
de daarop uitgebrachte Hawaii-muziek, omdat zij onvolksch is.'13 

In totaal werden er op het bureau Lichte Muziek gedurende de eerste drie 
maanden van 1943 zo'n 2500 programma's gekeurd. Om het componeren van 
vermaaksmuziek 'met een beschaafd Europeesch karakter' te stimuleren, had men 
zich bovendien voorgenomen om jaarlijks prijzen ter beschikking te stellen. 

Voorts is aan de voornaamste dans- en amusementsorkesten de verplichting 
opgelegd, om vóór aanvang van elke uitvoering het publiek mede te deelen, 
dat buitensporige bijvalsbetuigingen (zooals fluiten, stampen en gillen), welke 
soms aan waanzin grenzende afmetingen aannamen, in strijd met een gezonde, 
Nederlandsche geest en derhalve verboden zijn.14 

Toch bleek het in de praktijk vaak moeilijk om overtredingen van de stijlvoor
schriften en uitbundige reacties van het publiek te voorkomen. Van Steensel van 
der Aa trachtte daarvoor in De Wereld der Muziek een verklaring te geven. Ondanks 
het feit dat alle contacten met Amerika al ruim drie jaar geleden waren verbroken, 
waren talloze muziekdocenten nog dagelijks verwikkeld in 'den strijd tegen 
overdreven jazzlusten van een opgroeiend geslacht'. 'Wij hebben hier te doen met 
een voortwoekering, die daarom welig kan blijven tieren, wijl ook de Europeesche 
vermaaksmuziek door en door met jazzelementen is volgepropt.' Uitschakeling 
van één element, bijvoorbeeld de 'melodie van den Schlager in Amerikaanschen 
stijl', had automatisch tot gevolg dat een ander element op de voorgrond trad, 
waardoor 'een volkomen uitroeiing van het jazz-idioom in de Europeesche ver
maaksmuziek een doelstelling lijkt, die pas na jaren van vlijtige voorlichting en 
oefening in het vermijden van een eenmaal aangeleerde ondeugd kan worden 
verwezenlijkt.'15 Voor Frans Vink was een dergelijk lange termijn evenwel onac
ceptabel. Tijdens een vormingsbijeenkomst voor ambtenaren van de NKK wees 
hij erop dat de voorkeur van het grootste deel van het Nederlandsche volk uitging 
naar amusementsmuziek. Juist daarom was het van belang 'om met alle kracht 
deze soort muziekbeoefening te saneeren, te zuiveren van die verdoemd onreine 
geestelijk verwilderende en smaakbedervende negerinvloeden'.16 

Ondertussen bleek uit concertverslagen in de pers en diverse rapporten van de 
departementale Buitendienst, dat ook de professionele orkesten zich niet aan de 
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repertoire- en stijlvoorschriften hielden. Bij Klaas van Beeck stonden bijvoorbeeld 
De ramp in de Zoutmanstraaten Kamperfoelie Roos op het programma, verwijzingen 
naar respectievelijk South Rampart Street en Honeysuckle Rose, terwijl het orkest 
van Ernst van 't Hoff de hit Don 't sit under the apple tree ten beste gaf, onder de 
titel Surrogaat Tabak. De 'Ramblers' waren in Antwerpen en Brussel ongekend 
populair met Vous avez un beau chapeau madame, een kopie van het bekende 
Amerikaanse lied Idaho van componist Jesse Stone. Maar ook de veelvuldig tijdens 
concerten in Nederland uitgevoerde composities van Jack Bulterman, zoals Grand 
Hotel, Studio 10 en Hindernisrennen (voorheen Steeple Chase) hadden een hoog 
swing gehalte en deden in stijl, timing en klank niet of nauwelijks onder voor het 
moderne Amerikaanse repertoire. Hetzelfde gold voor het nummer Twee Klaveren 
van Ferry Barendse, alsmede voor het populaire swingthema Studio 24 van de in 
Amerika geboren Belgische gitarist/arrangeur Frank Engelen. In het in 1942 door 
de eveneens uit België afkomstige componist David Bee geschreven Obsession, dat 
ook op het repertoire van de 'Ramblers' stond, viel zelfs al een voorafschaduwing 
van de bebop te ontwaren.17 

Het 'hot-repertoire' van de 'Ramblers' werd vooral tijdens live-concerten ge
speeld en was bijzonder populair bij de jeugd. Bovendien doorspekte Masman bij 
deze gelegenheden zijn aankondigingen en conferences vaak met cynische humor, 
hetgeen de sfeer nog extra ten goede kwam. 'Iemand, die enkele jaren voor de 
v.A.R.A. heeft gespeeld is politiek geschoold', constateerde de Friesche correspon
dent van het Nationale Dagblad op 8 juli 1943 naar aanleiding van een 'Ramblers'-
concert in Leeuwarden. Het orkest was zojuist teruggekeerd van een tournee uit 
België en volgens Masman hadden ze vandaar veel boter en eieren meegenomen, 
want dat was nu eenmaal de gewoonte als je een vreemd land bezocht. 

Het lust ons niet om al dergelijke kleine hatelijkheidjes in volgorde op te 
tekenen, maar als Masman meent, dat hij rustig voort kan gaan, om op avonden 
die niet worden uitgezonden via den zender of de distributie, een verkapte anti-
Duitsche actie te voeren, dient hij te verdwijnen. Ook de leden van het dans
orkest kunnen wellicht een plaatsje krijgen in elders gevestigde industrieën. 
Zo'n slagwerker bijvoorbeeld, zou op en scheepstimmerwerf lang geen beroerd 
figuur slaan.18 

Een maand later was ook voor Goverts de maat vol. Op 10 augustus 1943 schreef 
hij aan Masman dat het optreden van diens orkest niet volgens de door hem 
gegeven richtlijnen verliep. Al eerder had hij duidelijk gemaakt dat zinspelingen 
over distributievoorschriften, smokkel en zwarte handel achterwege dienden te 
blijven: 'Bovendien heb ik aanwijzingen gegeven betreffende het tegengaan van 
onbeschaafd applaus en van den negerstijl der dansmuziek, aan welke aanwijzingen 
evenwel niet de hand wordt gehouden.' Omdat Goverts de formatie van Masman 
beschouwde als een der beste dansorkesten, had hij gemeend de verantwoorde
lijkheid voor het nakomen van de departementale voorschriften geheel aan de 
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orkestleider te kunnen overlaten en zich te beperken tot het geven van aanwijzingen 
betreffende de stijl. Nu echter bleek dat het orkest niets had ondernomen om het 
ongewenste element in de ten gehore gebrachte muziek te beteugelen en Masman 
onduldbare opmerkingen bleef maken, zag hij zich tot zijn spijt genoodzaakt in 
te grijpen. Masman hoorde zich te houden aan de door Van Steensel van der Aa 
geformuleerde 'voorwaarden verbonden aan het verleenen van een vergunning 
voor dans en amusementsmuziek', waarvan een exemplaar was bijgevoegd. 

Ik draag U op met ingang van heden de bijgaande Voorwaarden als grondslag 
van Uw musiceeren voor zaalpubliek en voor den Nederlandschen Omroep 
te gebruiken. Deze Voorwaarden zullen binnenkort voor alle beroepsorkesten 
verplicht worden gesteld. 

Verder moesten zowel het repertoire als de conference voortaan in duplo ter 
keuring worden ingediend. De repertoirelijst diende vergezeld te gaan van kla
vieruittreksels of bewerkte partituren, en de volledige tekst van alle op de lijst 
vermeldde nummers moest eveneens meegezonden worden: 

Improvisaties op de goedgekeurde nummers zullen niet zijn toegestaan totdat 
mij duidelijk blijkt dat hierbij niet de bedoeling aanwezig is om een negersche 
stemming te verwekken. Niet nakoming dezer voorschriften zal tot gevolg 
hebben dat door mij bevorderd zal worden, dat U geen toestemming meer 
wordt verleend, in het openbaar muziek ten gehoore te brengen.'9 

De voorzichtige formulering van het dreigement was ingegeven door de moeilijk
heden die het departement ondervond bij de tenuitvoerlegging van strafmaat
regelen. In de eerste helft van 1943 was door de politie slechts enkele malen 
proces-verbaal opgemaakt tegen een orkest dat het amateur-dans- en amuse-
mentsorkestenbesluit had overtreden of de verplichte repertoirekeuring had ge
negeerd. Het merendeel van de door de Buitendienst gerapporteerde gevallen werd 
afgedaan met een waarschuwing, danwei nader onderzocht. Ondanks een 'om
vangrijke correspondentie met burgemeesters en politieautoriteiten' over de door 
de Buitendienst gerapporteerde 'nalatigheden op dit gebied', bleef de sanctionering 
van overtredingen problematisch.20 

Volgens Goverts kwam dat omdat er 'nog steeds' geen rechtsvoorschriften waren 
op grond waarvan het spelen van ongewenste muziek en het draaien van ongewenste 
grammofoonplaten bestraft kon worden. Derhalve opperde hij op 20 augustus 
1943 - tien dagen nadat hij zijn brief aan Masman had verstuurd - het idee om 
het ten gehore brengen van ongewenste muziek als een Duits-vijandige betoging 
aan te merken, waardoor er wellicht wel een rechtsgrond voor vervolging zou 
ontstaan. In de betreffende nota voor De Ranitz schreef Goverts dat hij bij het 
doorlezen van verordening 1/1943 was gestuit op artikel 18, waarin 'Duitschvijandige 
betoogingen van eiken aard' strafbaar werden gesteld. 
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Bij mij rijst thans de vraag of ons Departement eenzijdig kan vaststellen welke 
muziekuitvoeringen Duitschvijandig zijn, en zo ja, of wij op grond van art. 18 
de politie kunnen opdragen maatregelen te nemen.21 

De Ranitz antwoordde ontkennend. Hij was van mening dat een muziekuitvoering 
moeilijk kon worden aangemerkt als een betoging, behoudens zeer uitzonderlijke 
gevallen bijvoorbeeld wanneer er uitsluitend werken van joodse, Engelse, Russische 
of Poolse componisten werden gespeeld. Hij achtte het bovendien ook niet gewenst 
om politie-optreden te gelasten tegen orkesten die al of niet met opzet een verboden 
muziekstuk in hun repertoire hadden opgenomen. 

Wanneer het gewijzigde Dans- en Amusementsorkestenbesluit in werking is 
getreden, wat binnen niet al te langen tijd het geval kan zijn, kan hiermede 
voldoende druk worden uitgeoefend op de orkesten. Het is dan niet meer 
noodig een nieuw wetsvoorschrift te maken.22 

Vier weken later, op 21 september 1943, werd het 'Besluit betreffende wijziging 
van het Amateur Dans- en Amusementsorkestenbesluit' afgekondigd in de Ne-
derlandsche Staatscourant. In de nieuwe versie was het woord 'amateur' geschrapt, 
waardoor de regeling nu ook gold voor beroepsorkesten. Volgens het maandverslag 
van de afdeling Muziek was daarmee de jazz- en negermuziek in Nederland 
definitief van de baan: 

Dit is een zeer belangrijke maatregel. Nederland is het eerste land, hetwelk 
door wettelijke maatregelen voorgoed deze onteerende invloeden uit de 
amusementsmuziek bant.23 

Volgens artikel twee van het gewijzigde dans- en amusmentsorkestenbesluit trad 
de nieuwe regeling in werking dertig dagen na afkondiging van het besluit. Dat 
betekende dat geen enkel dans- show- of amusementsorkest na 20 oktober 1943 
nog in het openbaar mocht optreden zonder een door het DVK afgegeven vergun
ning. Later werd die datum verlegd naar 1 december 1943, omdat niet alle 
vergunningaanvragen binnen de gestelde termijn konden worden afgehandeld.24 

In september kwamen er op het bureau Lichte Muziek al 380 aanvragen binnen 
en in oktober liep dat aantal op tot 903.2J 

Om voor de vergunning in aanmerking te komen, dienden nu ook de profes
sionele orkestleiders schriftelijk te verklaren dat ze kennis hadden genomen van 
de door Van Steensel van der Aa opgestelde stijlvoorwaarden en dat aan alle 
orkestleden een exemplaar van deze voorwaarden was verstrekt. Het departement 
zag er bovendien op toe dat alle 'composities met sterk negerschen inslag' uit de 
repertoires werden verwijderd.2 Ook NO-directeur Herweyer ontving daartoe 
instructies. Op 24 september 1943 kreeg hij van het hoofd van de afdeling Radio, 
D.A. de Rooy, te horen dat het uitzenden van de herkenningsmelodie van het 
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orkest van Theo Uden Masman, Farewell Blues, voortaan beperkt diende te blijven 
tot enkele 'zeer korte herkenningsstrophen'. Volgens De Rooy werd het nummer 
zowel aan het begin als aan het eind van Masmans radio-optredens gedurende 
lange tijd ten gehore gebracht 'op een wijze die zeker niet te vereenigen is met de 
richtlijnen inzake de negroïde en negritische muziek': 'Ik moge U verzoeken er 
op toe te zien dat de bewerking van deze herkenningsmelodie niet gebruikt wordt 
om negroïde en negritische elementen in het programma te brengen.'27 

In oktober 1943 stelde men 'in verband met de opgedane ervaringen' ook nog 
nadere richtlijnen op aangaande de houding van show- en dansorkesten tegenover 
het publiek. Deze richtlijnen werden toegevoegd aan de 'voorwaarden' en kwamen 
grotendeels overeen met de aanwijzingen die Goverts al eerder aan Masman had 
gestuurd. De dansorkesten dienden elke onbeschaafde uiting te vermijden. Tegen 
het brengen van enkele vrolijke, humoristische 'schetsen' per avond bestond geen 
bezwaar, mits de uitvoering het prestige van de kunstenaar niet zou aantasten, 
maar conferences over bijvoorbeeld de door de overheid uitgevaardigde distribu
tievoorschriften waren verboden. De orkestleider werd verantwoordelijk gesteld 
voor de houding van het publiek. Hij moest erop toezien dat het applaus niet 
ontaarde in fluiten, schreeuwen of stampen. 'Rhythmisch meeklappen' was even
eens ontoelaatbaar. De orde moest onder alle omstandigheden gehandhaafd blijven 
en derhalve was ook het 'overmatig gebruik van de Hawaii-guitaar' niet toege
staan.28 

Volgens het maandverslag van het bureau Lichte en Mechanische Muziek over 
oktober 1943, waren de in de 'voorwaarden' vervatte bepalingen er op gericht 

een aanvang te maken met het herstel van de Europeesche geest in de hier te 
lande gemaakte dans- en amusementsmuziek, door laatstgenoemde te ontdoen 
van die primitief-negroïde en/of -negritische muziekelementen, die geacht 
kunnen worden op opvallende wijze in strijd te zijn met de Europeesche 
klankvoorstelling. 29 

Om de ambtenaren van het muziekgilde en van de afdeling Muziek op het DVK 
duidelijk te maken wat nu precies 'primitief negersche muziekelementen' waren 
en hoe men deze kon herkennen, hield Van Steensel van der Aa in oktober 1943 
op het departement een voordracht waarin de 'voorwaarden' aan de hand van 
enkele muzikale illustraties nader werden toegelicht. Al eerder, op 28 september, 
had hij zijn stijlvoorschriften besproken met vertegenwoordigers van de voor
naamste orkesten en ook dit initiatief werd in oktober voortgezet met enkele 
cursusmiddagen voor leiders en arrangeurs van bekende Nederlands dans- en 
amusementsorkesten: 'wijl gebleken is, dat verscheidener hunner zich onbewust 
van de verboden vormen bedienen'. Voorgesteld werd om in de toekomst een 
verplichte vormingscursus voor orkestleiders en arrangeurs te organiseren.30 

Overigens beschreef Van Steensel van der Aa in zijn musicologische beschou
wingen juist het optreden van Theo Uden Masman als een voorbeeld voor andere 
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okestleiders. In een artikel in Het Volk noemde hij Masman een 'bekwaam 
volksmenner'. 

Zijn muziek pendelt niet onafgebroken heen en weer tussen ruggegraatloos 
en sentimentel gezwijmd of felle, obsederende negerrhythmen. Hij geeft iets 
van alles met mate en zijn middenweg is toch niet zoo 'gulden', dat hij alle 
karakter verliest. Men kan ontzag hebben voor het inzicht, waarmede hij zijn 
in cultureel opzicht bandeloos opgegroeide jeugdige toehoorders in toom 
houdt.31 

In november 1943 ontvingen alle orkestleiders die een speelvergunning hadden 
aangevraagd een vragenlijst waarop de namen en adressen, alsmede de op het 
persoonsbewijs vermelde beroepen van alle orkestleden moesten worden ingevuld. 
Tevens diende men aan te geven of de betrokken musici zich hadden aangemeld 
bij de NKK en ook of de naam van het orkest was goedgekeurd door de NKK. In 
het begeleidend schrijven vestigde Goverts nog eens de aandacht op de sancties 
die konden worden opgelegd: ƒ500,- of drie maanden hechtenis voor het overtre
den van de stijlvoorschriften; ƒ 1000,- of zes maanden hechtenis, wanneer men 
zonder vergunning in het openbaar optrad.32 De teruggezonden vragenlijsten 
gaven in november 1943 aanleiding tot veel correspondentie, zo meldde het 
maandoverzicht van de afdeling Muziek, maar over de aangekondigde vormings
cursussen werd in het verslag met geen woord meer gerept. Wel was er sprake van 
'een nauwe samenwerking' met het muziekgilde en de NKK: 'Aan eenige orkest
leiders werd eerst een vergunning uitgereikt, nadat het Muziekgilde de aanvragers 
op vakbekwaamheid en betrouwbaarheid had getest.'33 

Orkestleiders die zich niet hielden aan de repertoire-en stijlvoorschriften, liepen 
het risico dat hun vergunningaanvraag werd afgewezen. Ernst van 't Hoff was de 
eerste die dat overkwam. Omdat zijn orkest tijdens een concert in het Haagse 
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen Engelse en Amerikaanse composities had 
gespeeld die onder een Nederlandse titel werden aangekondigd, weigerde het 
departement hem in december 1943 een vergunning te verlenen. Volgens het 
bureau Lichte en Mechanische Muziek was de maatregel genomen als voorbeeld 
voor andere grote showorkesten. Het was de bedoeling in de komende tijd strenger 
te gaan controleren en te onderzoeken welke orkesten in strijd handelden met de 
voorschriften van het DVK. 'Slechts één waarschuwing zal worden gegeven.'34 

Om aan de strenge controles te ontkomen, namen steeds meer jazzmusici hun 
toevlucht tot een Hawaii-ensemble. 'Er wordt, sinds de hot-jazz het veld heeft 
moeten ruimen, veel "gehawaiiand"', constateerde de journalist Jan Ubink al in 
1942, kort nadat het amateur-dans- en amusementsorkestenbesluit van kracht was 
geworden: 'Te veel want er is veel kaf onder het koren.'35 Na de afkondiging van 
het gewijzigde dans- en amusementsorkestenbesluit verschuilden veel musici zich 
opnieuw achter exotische kostuums en decors om aan de aandacht van het 
departement en de kultuurkamer te ontsnappen, maar al in november 1943 werden 
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de eerste tegenmaatregelen aangekondigd. Om een einde te maken aan de 'z.g. 
Hawaii-avonden', bepaalde het DVK dat professionele Hawaii-ensembles alleen 
nog in combinatie met 'niet-Hawaii-orkesten' mochten optreden: 'Het voornemen 
om aan amateur Hawaii- of Krontjongorkesten geen vergunning uit te reiken 
blijft ongewijzigd.'36 

Op 16 december 1943 vond er 'ten aanzien van deze brandende kwestie' op het 
departement een bespreking plaats met vertegenwoordigers van de NKK. Naast 
Goverts en zijn ambtenaren waren onder anderen Dirk Beuzenberg en waarnemend 
algemeen bestuurder Dirk Spanjaard aanwezig.37 Men kwam tot de conclusie dat 
aan 'de vele als paddestoelen uit den grond rijzende Hawaii-ensembles' een halt 
moesten worden toegeroepen en daartoe bood het dans- en amusementsorkesten-
besluit voldoende mogelijkheden. Voortaan mochten alleen ensembles die daar
voor een vergunning hadden gekregen nog optreden in een Hawaii-kostuum 'of 
althans wat hiervoor meestal doorgaat', en dan nog uitsluitend als onderdeel van 
een toneel- of variétéprogramma en niet meer dan ten hoogste twee maal twaalf 
minuten per avond: 'Bekende Nederlandsche, Duitsche (in het algemeen Euro-
peesche) schlagers, die niet voor Hawaii-ensembles gedacht of geschreven zijn, 
zullen van de repertoires moeten worden afgevoerd.' In totaal zou aan maximaal 
zes beroeps Hawaii-ensembles een vergunning gegeven worden. Alle anderen 
moesten eerst hun naam en hun speelstijl wijzigen en 'zich tot een normaal orkest 
omschakelen'.^8 

Ook de Nederlandsche Omroep diende de programma's te 'zuiveren' van 
Hawaii-muziek. Al op 24 november 1943 had Goverts dat schriftelijk meegedeeld 
aan Herweyer, die vervolgens verklaarde met 'het verbod' rekening te zullen 
houden. Omdat er in talrijke arrangementen en grammofoonplaten 'hawaian-
effecten' waren verwerkt, verwachte hij echter wel 'dat deze nog eenige tijd worden 
gespeeld'.39 Goverts kon daarmee akkoord kon gaan, maar dan uitsluitend wanneer 
het slechts om 'sporadisch toegepaste hawaian-effecten' ging.4° 

Behalve een drastische beperking van het aantal Hawaii-ensembles en een 
verscherpte controle op 'showorkesten', die zoals Ernst van 't Hoff de regels 
overtraden, werd in december 1943 ook een betere samenwerking met de politie 
in het vooruitzicht gesteld. Tijdens een bespreking op het directoraat-generaal 
van politie had De Ranitz van stafchef J.P. Kooymans de toezegging gekregen dat 
aan alle politie-autoriteiten bevel zou worden gegeven om aan verzoeken van de 
president der NKK onmiddellijk gevolg te geven: 'Dit brengt met zich mede dat, 
indien de President een bepaald artist niet wenscht te doen optreden, dit met 
behulp van de politie verhinderd kan worden. De wnd President acht dit een zeer 
groot succes.'41 

Vooralsnog leverde echter het repertoire- en vergunningenbeleid van het DVK 
nog de meest tastbare resultaten op. Sinds augustus 1943, toen de klachten van 
het Rijkscommissariaat over de 'Ramblers' binnenkwamen en er een ambtelijk 
offensief tegen ongewenste muziek werd ingezet, was het aantal muziekprogram
ma's en grammofoonplatenrepertoires dat ter keuring werd ingezonden drastisch 
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gestegen. Handelde men in juni, juli en augustus nog respectievelijk 715, 999 en 
922 repertoires en programma's af, in september, oktober, november en december 
waren dat er achtereenvolgens 1213, 1802, 1100 en 1220.42 Het grote aantal voor 
oktober werd grotendeels veroorzaakt door de wijziging van het dans- en amuse-
mentsorkestenbesluit, als gevolg waarvan 903 vergunningaanvragen binnenkwa
men en veel extra repertoire-opgaven moesten worden beoordeeld. In het betref
fende maandverslag werd echter tevens geconstateerd dat 'in verband met de 
scherpere controle der ambtenaren van den Buitendienst' ook het aantal ter keuring 
ingezonden grammofoonplatenrepertoires gestadig was toegenomen. Bovendien, 
zo meldde het verslag, wist het bureau Algemene Aangelegenheden te bereiken 
dat, dankzij de medewerking van de burgemeester van Haarlem, op tweede kerstdag 
het Weihnachtsoratorium van Bach zou worden uitgevoerd in het plaatselijk 
Concertgebouw, 'in plaats van de voorgenomen jazz-muziek'.43 

Dat men zich op het DVK sinds augustus 1943 in verhoogde mate bezighield 
met de bestrijding van jazzmuziek, had overigens niet alleen gevolgen voor 
amusementsorkesten en horeca-exploitanten die in hun zaak een plaatje wilden 
draaien. Het ambtelijk offensief richtte zich evenzeer op ongewenste bladmuziek-
uitgaven en trof zodoende ook muziekuitgevers. 

Vanwege de hoge werkdruk op het bureau Lichte Muziek was er al in februari 
1943 een achterstand ontstaan in de behandeling van de ter keuring ingezonden 
muziekdrukwerken.44 In mei 1943 riep men de hulp in van Van Steensel van der 
Aa, die vanaf dat moment regelmatig werd ingeschakeld om op freelance basis 
muziekkeuringen voor het departement te verrichten.45 Om het bureau Lichte 
Muziek te ontlasten werd bovendien besloten een apart bureau Muziek-Uitgeverij 
op te richten. De betrokken ambtenaren, begonnen op 1 augustus 1943 onder 
leiding van hoofdcommies H.A.P. de Haas met hun werkzaamheden. Naast het 
keuren van muziekuitgaven en liedteksten, zagen ze er nauwlettend op toe dat 
componisten, tekstdichters en illustrators hun verplichtingen tegenover de Kul
tuurkamer naleefden.4° Tevens werd er, in verband met de papiertoewijzing aan 
muziekuitgevers, een nauwe samenwerking nagestreefd met de Commissie Beroep 
Drukwerk-orders van het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Met 
ingang van 1 september 1943 stuurde het nieuwe bureau maandelijks een overzicht 
van alle goedgekeurde uitgaven naar de Commissie Beroep Drukwerk-orders, waar 
dan vervolgens aan de hand van deze opgave werd bepaald hoeveel papier de 
betrokken uitgevers kregen toegegewezen.47 

In oktober 1943 was de achterstand in de behandeling van alle ter beoordeling 
ingezonden muziekdrukwerken 'grotendeels weggewerkt' en werden er zogenaam
de beoordelingslijsten of'B-lijsten' in gebruik genomen, waarop alle afgekeurde 
muziekuitgaven stonden geregistreerd. Tegelijkertijd begon men ook met het 
aanleggen van een verzameling ongewenste teksten.4 Al twee maanden eerder 
had het bureau Algemene Aangelegenheden bij enkele vooraanstaande musici op 
het gebied van de amusementsmuziek geïnformeerd naar de eisen waaraan naar 
hun oordeel een goede Nederlandse tekst moest voldoen. Tevens was hen verzocht 
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voorbeelden te geven van goede en slechte teksten en tekstdichters en waren zij 
gepolst over 'maatregelen, welke ter verbetering van het peil der teksten van 
amusementsmuziek' konden worden genomen.49 Onder de 'deskundigen', die op 
24 augustus door het departement werden aangeschreven bevonden zich Klaas 
van Beeck, Theo Uden Masman, Jack Bulterman, Arie (Malando) Maasland, 
componist Jan Bernard Worst (alias Eugène Charmon) en het hoofd van de 
afdeling Lichte Muziek en Kleinkunst bij de NO, de vroegere AVRO-programma-
leider Jaap den Daas. Masman verwees voor de beantwoording van de vragen naar 
zijn arrangeur Bulterman: 

Daar de heer Bulterman dat niet zélf zal doen, wil ik U wel als voorbeeld enkele 
teksten van zijn hand noemen, die niet ordinair zijn, en die ook een vroolijke 
inhoud hebben, bijv. Een heel klein huisje met een tuintje, Ik wil alles voor 
je doen en zelfs het oerpopulaire O, Papaatje.50 

Opvallend was dat in vrijwel alle antwoorden het niveau van de 'Schlagerteksten' 
zeer negatief beoordeeld werd. De kwalificaties liepen uiteen van 'minder gunstig, 
onbenullig en geesteloos' tot 'smakeloos, vulgair, minderwaardig, ordinair, zou
teloos en banaal'. Klaas van Beeck, Jack Bulterman en Jaap den Daas, weten de 
problemen vooral aan de smaak van het publiek. Volgens Van Beeck was 'herop
voeding' nodigen mogelijk door het schrijven van teksten met inhoud.51 Bulterman 
vond ook dat het publiek opgevoed kon worden, maar was zich ervan bewust dat 
men 'in den schlager toch nooit meer dan een vluchtige verstrooiing' zal zoeken.52 

Den Daas constateerde dat de smaak van het publiek vooral tot uiting kwam 
in het liedje Ouwe taaie, hetgeen 'helaas' beslissend was voor de afrekeningen van 
het auteursrechtenbureau. Mensen als Willy van Hemert, Jacques van Tol, Han 
Dunk, Wim lbo, Johnny Steggerda en Wim Sonneveld waren volgens hem wel 
in staat om 'een behoorlijke tekst te dichten', maar in de meeste gevallen beschikten 
schrijvers over 'onvoldoende taalbeheersing' en overheerste 'kreupelrijm en valsch 
sentiment'. Hij noemde het gebrek aan een gemeenschappelijk ideaal, de 'gedwon
gen toestand waarin Nederland op het ogenblik leeft' en 'het verschil van visie op 
het hedendaagsch gebeuren' als oorzaken voor het tekort aan inspiratie en het 
ontbreken van een vruchtbare bodem voor 'een werkelijk gezonde nationale 
volkspoëzie'. Bovendien vond hij de richtsnoeren van het departement, voorzover 
aanwezig, niet begrijpelijk, omdat onschuldige liedjes van goede auteurs werden 
afgekeurd.53 

Den Daas was overigens niet de enige die zich opwond over de door het 
departement uitgevoerde keuringen. Het feit dat Ouwe taaie destijds door het 
DVK was goedgekeurd, was ook voor Eugène Charmon een raadsel. 

Te meer daar hier nog aangewend worden de uitroepen jipie, jipie, jééé, die 
zoo zijn overgenomen uit Amerikaansche cowboy songs (Foxtrots), waardoor 
de aan het sterven zijnde Amerikaansche bacil weer voor honderd procent 
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leven werd ingeblazen. Juist deze nummers werden b.v. met een hoop tam-tam 
direct op de Bühne gelanceerd door 'vooraanstaande', 'gemaakte' orkesten als 
Frans Wouters, waardoor het succes van te voren reeds was verzekerd.54 

Overigens kreeg Charmon, die aan het slot van zijn brief om een persoonlijk 
onderhoud had gevraagd, in november 1943 zelf een officiële opdracht tot het 
componeren van 'goede verpoozingsmuziek'. Hij was, voor zover valt na te gaan, 
de enige die deze eer te beurt is gevallen.55 

Van alle inzenders kwam alleen Jack Bulterman met een concreet voorstel. Hij 
stelde voor een prijsvraag te organiseren teneinde schlagercomponisten in contact 
te brengen met nieuwe en betere tekstdichters. De beoordeling zou moeten 
geschieden door een commissie, waarin behalve 'literaire leden' ook een componist 
en een orkestleider zitting zouden nemen. De namen en adressen van de winnaars 
konden dan worden verstuurd aan alle bij het Nederlandsch Auteursrechten Bureau 
(NAB) aangesloten componisten van lichte muziek en er moesten mogelijkheden 
geschapen worden om hun werk te laten drukken.56 Dat dit plan serieus werd 
genomen, blijkt uit een handgeschreven voorstel aan Goverts over de mogelijke 
samenstelling en salariëring van de beoordelingscommissie, die zich zou moeten 
ontwikkelen tot een permanente adviesraad, maar vooralsnog bleef het toetsen 
van teksten een puur ambtelijke aangelegenheid.57 In september 1943 begon men 
op het bureau Muziek-Uitgeverij met de 'voorkeuring' en uiteindelijk werden 
alleen de negatieve voorbeelden die de experts in hun brieven hadden genoemd, 
in kaart gebracht.58 In januari 1944 stelde het bureau een lijst samen waarop alle 
muziekuitgaven die tot dan toe waren afgekeurd, vermeld stonden. Deze Neder
landse lijst met ongewenste muziek en ongewenste teksten werd toegevoegd aan 
de reeds bestaande Duitse lijsten. Met het NAB te Amsterdam, dat een afschrift 
van de lijst ontving, werd overeengekomen nauw contact te onderhouden over 
de muziekuitgaven die aan beide instanties werden voorgelegd: 'zodat bij de keuring 
één lijn kan worden getrokken'.59 

Implementatie en controle 

Om te controleren of de door het departement afgekeurde muziek ook in de 
praktijk niet meer werd uitgevoerd, zette men ambtenaren van de Buitendienst 
in. Aanvankelijk ressorteerde het bureau Buitendienst onder de halverwege 1941 
opgerichte dienst Radio- en Filmcontrole van de afdeling Radio- en Filmwezen.60 

De betrokken controleurs waren belast met het toezicht op de bioscopen in hun 
ressort en hielden zich bezig met het beluisteren van radioprogramma's, het 
verzamelen van reacties van luisteraars en het rapporteren van folkloristische of 
culturele bijzonderheden - de zogenaamde 'kultureele meldingen' - ten behoeve 
van de programmamakers.61 In de loop van 1942 werden ze ook ingeschakeld bij 
de controle van toneelvoorstellingen en muziekuitvoeringen. Naast verslagen over 
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het verloop van concerten en de ten gehore gebrachte muziek in cafés, cantines, 
verenigingsgebouwen en bioscopen, maakten ze in hun 'bijzondere meldingen' 
bovendien gewag van alle mogelijke 'Duits-vijandige' uitingen. Zo signaleerde 
inspecteur W.C. van Vendeloo uit Den Bosch dat de plaatselijke firma Rademaker 
nog steeds gebruik maakte van wikkels met het predikaat 'Koninklijke' en volgens 
de in Rotterdam gestationeerde standplaatscontroleur J. Schiesser leed de ter plaatse 
aan de Coolsingel gevestigde kleermakerij Old England 'erg aan Engelse ziekte': 
'De opschriften in de etalage zijn in hoofdzaak in de Engelsche taal gesteld, o.a. 
London Style, Famous Old England Quality, Overcoat, Pure Wool and Water
proof.'62 

Na de afkondiging van het amateur-dans- en amusementsorkestenbesluit werden 
de Buitendienstambtenaren van de afdeling Radio- en Filmwezen in toenemende 
mate belast met het controleren van live-concerten en bonte avonden. De con
troleur J. van den Bosch uit Apeldoorn moest op 13 februari 1943 aanwezig zijn 
op een feestavond te Hattum, waar 'ten gehoore zouden worden gebracht "Cow
boysongs en Niggersongs", terwijl tevens "Tapdance" zou worden gegeven' en in 
Rotterdam diende op 28 maart 1943 een feestavond van de voetbalvereniging 
Bloemhof geïnspecteerd te worden, waar naar verluid ook beroepsartiesten optra
den: 'U gelieve den controleur Nr. 15, F.J. Lap opdracht te geven, deze uitvoering 
te controleeren en daar rapport over uit te brengen, met gebruik making van 
bijgaand formulier, waarvan voor meer uitvoerige gegevens ook de achterzijde 
mag worden benut.'63 

Om de controle van musici en artiesten te vergemakkelijken had Goedewaagen 
al op 10 november 1942 de 'verordening betreffende toegang tot uitvoeringen, 
voorstellingen en tentoonstellingen' afgekondigd, waarin werd bepaald dat orga
nisatoren van openbare uitvoeringen vrije toegang moesten verlenen aan personen 
die in het bezit waren van een daartoe strekkend bewijs, afgegeven door de president 
der NKK.4 Aanvankelijk gold de regeling alleen voor functionarissen van de NKK, 
maar vanaf maart 1943 werden ook de ambtenaren van de departementale Bui
tendienst in het bezit gesteld van een 'passe-partout voor het bezoeken van 
kultureele bijeenkomsten'.65 

De dienst beschikte op dat moment over ongeveer twintig controleurs, die 
allemaal gerecruteerd waren uit de NSB en een salaris van gemiddeld ƒ2100,- per 
jaar verdienden. Hun standplaatsen waren verdeeld over een viertal regionale 
'inspecties', die onder leiding stonden van een inspecteur.66 Via deze inspecteurs 
werden de bevindingen van de controleurs wekelijks gerapporteerd aan de leider 
van het bureau Radiocontrôle op het departement, H.A.P. de Haas. Op de 
betreffende weekstaten stond exact vermeld hoeveel uren de verschillende contro
leurs naar de radio hadden geluisterd en hoeveel 'bijzondere meldingen' er via hen 
waren binnengekomen.67 

Na de verbeurdverklaring van alle radiotoestellen op 13 mei 1943, werd aan deze 
'bijzondere meldingen' over onder andere theater- en muziekvoorstellingen steeds 
meer belang gehecht. Door de verbeurdverklaring, waarbij de NO ruim driekwart 
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van al zijn luisteraars kwijtraakte, de daaropvolgende onttrekking van Hilversum 
2 aan de NO en het verdwijnen van de Luistergids in juni 1943, was de betekenis 
van de radio als propagandamiddel en als bron van ongewenste muziek sterk 
verminderd.68 Al op 8 mei 1943 hadden de controleurs en inspecteurs van de 
Buitendienst tijdens een vergadering op het departement te horen gekregen dat 
opiniepeilingen onder radioluisteraars voorlopig achterwege dienden te blijven: 
'Het verrichten van peilingen is thans bezwaarlijk, i.v.m. de verbeurdverklaring 
van de radiotoestellen.' Het grootste deel van de bijeenkomst was gewijd aan zaken 
die buiten het terrein van de radio lagen, zoals het inspecteren van winkeletalages, 
schilderijenzaken, boekhandels, bibliotheken en grammofoonplatenwinkels en het 
controleren van huisconcerten en openbare muziekuitvoeringen in zowel theater
zalen als cafés.69 

Een maand later werd besloten de Buitendienst los te koppelen van het bureau 
Radiozaken. Met ingang van 8 juli 1943 ging de dienst functioneren als zelfstandig 
bureau binnen de afdeling Kabinet en Juridische Zaken onder leiding van de uit 
Hilversum afkomstige NSß'er P.H.C. Klepper. Er waren toen inmidels al een 
kleine dertig controleurs in dienst en het aantal regionale 'inspecties' was uitgebreid 
van vier naar zes.7° 

Regelmatig werd gerapporteerd over orkesten die niet in het bezit waren van 
een goedgekeurd repertoire. Dat was bijvoorbeeld het geval in café Atlanta aan de 
Waterstraat in Breda, waar controleur P. de Groot in augustus 1943 drie amateur-
musici zonder papieren aantrof. In het Haagse Amicitia werd het Hawaii-orkest 
de 'Kalua's' betrapt tijdens een personeelsfeestje van de Post, Cheque en Girodienst 
en volgens controleur W.J. Klarenbeek uit Laag-Keppel trad in café De Pauw aan 
de markt te Doesburg eveneens een amusementsorkest op zonder goedgekeurd 
repertoire en zonder de vereiste aanmeldingspapieren voor de NKK.7 ' De musici 
werden door het Openbaar Ministerie in respectievelijk Breda, Den Haag en 
Arnhem vervolgd wegens overtreding van het dans- en amusementsorkestenbesluit. 
De betrokken burgemeesters ontvingen een schrijven van De Ranitz met het 
verzoek voortaan geen vergunningen meer te verstrekken aan orkesten, 'tenzij kan 
worden aangetoond, dat aan de verplichtingen jegens mijn departement is vol
daan'. 72 Overigens was medewerking van de burgemeesters ook bij de voorberei
ding van controles van belang. Zo informeerde inspecteur A.N. Luchtenveld 'ten 
behoeve van het zijnerzijds uit te oefenen toezicht' begin november 1943 bij de 
burgemeester van Utrecht, Cornelis van Ravenswaay, naar de culturele agenda in 
deze gemeente. Van Ravenswaay was in beginsel bereid tot medewerking, maar 
informeerde toch eerst bij De Ranitz of daartegen van zijn kant geen bezwaren 
bestonden. 'Het is met mijn voorkennis en instemming', zo luidde het antwoord, 
'dat de inspecteurs van den Buitendienst van dit Departement zich tot de Burge
meesters en Politiegezagsdragers der verschillende gemeenten wenden, met het 
verzoek, hun opgave te doen van de plaatsen en tijden waarop tentoonstellingen, 
toneelvoorstellingen, muziekuitvoeringen, enz. plaatsvinden'.73 
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Nu was de departementale Buitendienst niet de enige instantie die zich bezighield 
met het controleren van musici en artiesten. Ook de NKK beschikte over een 
opsporingsdienst. Al in juli 1942, anderhalve maand na de plechtige inwijdings
ceremonie in de Haagsche Stadsschouwburg, had het hoofd van de afdeling 
Juridische Zaken, Dirk Spanjaard, een memorandum opgesteld over de noodzaak 
van een eigen controle-apparaat, in verband met het toezicht op de naleving van 
verordeningen van de president en de controle op onder andere de arbeidsbemid
deling en auteursrechten. Volgens Spanjaard bestond er daarnaast bij het DVK 
behoefte aan een apparaat voor de controle op de naleving van cultuurpolitieke 
maatregelen. 'Het spreekt vanzelf, dat deze controle-instanties zoo mogelijk zullen 
moeten worden vereenigd tot één soepel en doeltreffend werkend apparaat.'74 

Acht maanden later, op 9 maart 1943, benadrukte Frans Vink in een uitvoerig 
rapport opnieuw het belang van een eigen landelijk opererende opsporingsdienst. 
Hij pleitte voor de oprichting van een 'Kuituur Inspectie' (KI) met bevoegdheden 
'van tamelijk uitgebreide strekking'. Een ambtenaar van de KI zou bijvoorbeeld 
gerechtigd moeten zijn een muziekuitvoering te doen beëindigen, ongeacht of het 
om symfonische- dan wel om amusementsmuziek ging. Hij zou de bevoegdheid 
moeten hebben lokaliteiten binnen te treden om de aanwezige musici naar hun 
identiteitspapieren te vragen en in geval van clandestiene concerten moest men 
ook in particuliere huizen kunnen binnentreden. Gezien de hoge eisen waaraan 
de controleurs moesten voldoen, stelde Vink voor een cursus te organiseren voor 
eventuele sollicitanten, met daaraan verbonden een diploma 'Kultureel Inspecteur'. 

De belangrijkste taak van deze inspecteurs bestond uit het controleren van 
lidmaatschapsbewijzen, maar daarnaast dienden zij ook rekening te houden met 
de wensen van elke vakgroep afzonderlijk. Zo bestond er bij de vakgroep con
certwezen behoefte aan controles op clandestiene concerten die als 'schoolconcer-
ten' of als privé-avondjes bij goed gesitueerde mensen aan huis gegeven werden. 
Daarnaast was het noodzakelijk dat er toezicht kwam op de winstmarges van 
concertbemiddelaars en het optreden van bemiddelaars zonder concessie. Ten 
behoeve van de vakgroep muziekhandel dienden muziekhandelaren en uitgevers 
gecontroleerd te worden op het bezit van een door de NKK verstrekte erkenning 
en wanneer een handelaar 'joodsche muziek' of 'verboden jazzmuziek' verkocht 
of in voorraad had, moest daarvan het DVK in kennis worden gesteld. 

De behoefte aan controle was het grootst bij de vakgroep amusementsmusici. 
Schriftelijke klachten en steekproeven toonden 'onomstootelijk' aan dat de bepa
lingen van de NKK op het terrein van deze vakgroep slecht of in het geheel niet 
werden nageleefd. Er was derhalve 'voortdurend toezicht' nodig op het bezit van 
lidmaatschapsbewijzen en op de afdracht van contributie door musici al naar 
gelang hun indeling in een van de drie kwaliteitsklassen. Ook tijdens uitvoeringen 
van amateur-dans- en amusementsorkesten diende gecontroleerd te worden of 
musici in het bezit waren van de vereiste 'door het muziekgilde uit te reiken 
vergunningen' en verder moest de aandacht vooral worden gericht op aankondi
gingen voor feestavonden, zodat men indien nodig onwetenden kon inlichten 
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omtrent de bepalingen van de NKK: 'Dit voorkomt moeilijkheden en kan, van 
propagadistisch standpunt bezien, veel ertoe bijdragen, het Nederlandsche volk 
voor de Nederlandsche Kultuurkamer te winnen.'75 

Vink presenteerde zijn rapport op het moment dat de competentiestrijd tussen 
het DVK en het muziekgilde van de NKK op zijn hevigst was. Begin maart 1943 
had De Ranitz aan alle betrokken ambtenaren nieuwe richtlijnen 'ter gebieds
afbakening' gezonden, waarin bepaald werd dat cultuurpolitieke aangelegenheden 
onder de bevoegdheid van het DVK vielen.76 De naam 'Kultuur-Inspectie' viel op 
het departement dan ook niet in goede aarde en van een eventuele samensmelting 
met de departementale Buitendienst, zoals eerder door Spanjaard bepleit, kon 
voorlopig al helemaal geen sprake zijn. Een en ander bleek tijdens een bespreking 
tussen Spanjaard en De Ranitz eind maart 1943: 

De bespreking heeft tot uiting gebracht, dat het Departement op grond van 
wantrouwen afwijzend staat tegenover één controle-apparaat voor beide in
stanties, ingebouwd in de N.K.K. In principe is derhalve besloten, dat de N.K.K. 
haar eigen apparaat zal opbouwen.77 

Tijdens de organisatorische voorbereidingen in de daaropvolgende maanden liet 
men uiteindelijk de omstreden benaming 'Kultuur-Inspectie' vallen. In de tweede 
helft van 1943 trad het door Vink gepropageerde controle-apparaat in werking 
onder de naam 'Opsporingsdienst' (OD). In 'Instructie No. 1 aan de controleurs' 
werd de organisatorische structuur van de nieuwe dienst uit de doeken gedaan. 
De OD gaf opdrachten aan controleurs, werkzaam in verschillende afdelingen 
verspreid over het land. Van elk onderzoek moest een dagrapport in drievoud 
worden opgemaakt en aan het eind van de maand diende een maandoverzicht te 
worden ingeleverd, waarin exact stond aangegeven hoeveel aanmeldingsformulie
ren men had afgegeven, hoeveel schuil- en ensemble-naamformulieren waren 
uitgereikt en welke van de ontvangen opdrachten er inmiddels waren afgewerkt. 
Volgens de instructies dienden de controleurs 'iedere kultuurwerker' te attenderen 
op de gewestelijke bureaus: 'nodig hen namens de gew. bestuurder uit om kennis 
te komen maken'. Daarnaast was vooral een nauwe samenwerking van belang met 
de plaatselijke correspondenten, 'welke de oogen en oren van het Gewestelijk 
Bureau zijn': 'Zoek deze correspondenten op, vertel hun van Uw nuttig werk en 
verzoek medewerking.' Die medewerking bestond voornamelijk uit het melden 
van 'misstanden', die dan vervolgens via het gewestelijke bureau gerapporteerd 
werden aan Albert Pos, het hoofd van de OD, in Den Haag.78 

Naar aanleiding van deze meldingen gaf Pos zijn opsporingsambtenaren op
dracht om overal in het land theaters, bioscopen, muziekhandels en horecagele
genheden te inspecteren. Zo bezocht controleur H.W.E.A. Büser in september 
1943 café-eigenaren in onder andere Tilburg, Breda en Utrecht, en in december 
1943 stuurde Pos de controleur F. van Eyk naar verschillende zaken aan de 
Amsterdamse Nieuwendijk, die volgens Beuzenberg 'voor regelmatige controle in 
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aanmerking kwamen'.79 Afhankelijk van de verstrekte onderzoeksopdracht ver
meldden de controleurs in hun rapporten nauwkeurig welke musici zij in de 
diverse cafés hadden aangetroffen, of alle orkestleden in het bezit waren van een 
lidmaatschapsboek, of de eigenaar zich had aangemeld bij de NKK, of er in de zaak 
wel of geen 'pick-up' aanwezig was en of er wellicht op de verplichte wekelijkse 
vrije dag toch musici actief waren zonder dat daarvoor een vergunning was verleend. 
Volgens sommige onderzoeksopdrachten dienden de controleurs daarnaast ook 
te letten op de aard van de muziek en moesten zij controleren of er een vergunning 
door het departement was afgegeven.80 Was dat niet het geval, dan stelde Pos 
daarvan zijn collega Klepper van de departementale Buitendienst op de hoogte. 
Omgekeerd stuurde ook Klepper rapporten ter verdere afhandeling door naar de 
OD. Meestal ging het daarbij om overtredingen van het dansverbod, een aangele
genheid die buiten het terrein van de cultuurpolitiek viel en derhalve door de NKK 
behandeld diende te worden. 

Zo schreef Klepper op 8 september 1943 aan Pos dat er volgens zijn gegevens 
in een schuur achter een villa te Den Dolder (bij Utrecht) op woensdag- en 
zondagavond tussen 19.30 en 22.00 uur, werd gedanst 'op gramofoonmuziek, hot 
jazz, enz'. 

Wanneer degene, die ter plaatse gaat controleeren, met eenige jongelui mee
loopt, die in kennelijk 'vol verwachting klopt ons hart stemming' verkeeren, 
dan zal het ongetwijfeld wel gelukken de overtreding te constateeren. Men 
dient er evenwel om te denken dat er gepost wordt. In de danszaal zijn, om 
een plotselinge metamorphose te kunnen bewerkstelligen, sjoelbakken aanwe
zig.81 

Pos vertrouwde de opdracht toe aan controleur P.G. Düker: 'aangezien deze uit
gevoerd dient te worden door een jeugdig persoon' en 'met de noodige list ' .2 Op 
22 september 1943 volgde Düker 'een 5-tal opgewonden meisjes en eenzelfde aantal 
jongelieden', vanaf het station van Utrecht naar Den Dolder, maar uiteindelijk 
kon een overtreding van het dansverbod niet geconstateerd worden: 'De jongelui 
waren van het trekkerstype en niet van het type "moderne dansschool"-jongelui 
uit de groote stad'.3 

In januari 1944 besloten Klepper en Pos elkaar de namen en adressen van hun 
controleurs en inspecteurs te verstrekken teneinde een betere samenwerking te 
bevorderen. De lijst van Klepper bevatte de namen van 31 controleurs, verdeeld 
over 24 standplaatsen. Op de lijst van Pos stonden 13 controleurs vermeld, verdeeld 
over 9 standplaatsen. 4 De samenwerking tussen de twee opsporingsdiensten 
verliep evenwel stroef en van een vereniging 'tot één soepel en doeltreffend werkend 
apparaat' kwam vooralsnog niets terecht. Al vanaf het begin waren er kleine 
irritaties. Zo beklaagde Pos zich op 8 juli 1943 in een 'Nota voor kameraad Klepper' 
over de 'volkomen onkundigheid' van controleur B. van der Horst van het bureau 
Buitendienst. Tijdens de controle van een muziekgezelschap in café Schoenaker 
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te Amersfoort bleek dat één maal per week een repertoirelijst werd toegezonden 
aan het NAB, in verband met de verrekening van auteursrechten. Dat deze lijsten 
niet werden teruggestuurd zou Van der Horst als 'een fout van de Kultuurkamer' 
hebben bestempeld. 5 Ook het feit dat ambtenaren van het bureau Buitendienst 
controleerden of musici lid waren van de NKK, zoals op 4 oktober 1943 in het 
Bredase café De Graanbeurs, viel niet in goede aarde bij de OD. Klepper meende 
dat dergelijke controles noodzakelijk waren om te kunnen vaststellen of men al 
dan niet met amateurs van doen had, maar volgens Pos behoorde de controle op 
aanmelding en voorlopig lidmaatschap van de Kultuurkamer uitsluitend tot de 
competentie van de OD. 8 6 

Wanneer artiesten optraden zonder geldig lidmaatschapsbewijs of wanneer zij 
de voorschriften van de NKK negeerden, kon op verzoek van de president der NKK 
de politie ingeschakeld worden. Tijdens het onderhoud dat De Ranitz in december 
1943 had met 'den chef van de algemeenen staf der Nederlandse politie', J.P. 
Kooymans, was toegezegd dat de politie in dergelijke gevallen ook daadwerkelijk 
medewerking zou verlenen. In een op 21 december 1943 verstuurde schriftelijke 
bevestiging van dat gesprek wees de Ranitz bovendien nog eens op artikel 31 van 
de Kultuurkamerverordening, waarin werd bepaald dat de politie verplicht was 
zorg te dragen voor de handhaving van verordeningen en beschikkingen van de 
president der NKK en hij merkte daarbij op dat het niet de taak was van politie
functionarissen om verzoeken van de president eerst te toetsen, alvorens tot 
ingrijpen over te gaan. Het kwam nog steeds voor, zo schreef hij, dat personen 
die zich niet bij de NKK hadden aangemeld, toch hun werkzaamheden bleven 
uitoefenen. 

Ook komt het voor dat joden of joodsch vermaagschapte persoonen nog 
optreden. Op verzoek van den President behoort de Politie dit daadwerkelijk 
te beletten. Het is volkomen ondoeltreffend, dat een procesverbaal wordt 
opgemaakt en een gewone strafprocedure wordt ingeleid, daar de strafproce
dure veel te lang duurt. 7 

Volgens de waarnemend directeur-generaal van politie, J.J. Schrieke, die De Ranitz' 
brief beantwoordde, diende de politie zelf'te mogen beoordeelen of het- geen van 
haar werd gevraagd, inderdaad op wetsvoorschriften berustte', maar ondanks dit 
voorbehoud had hij op 25 januari 1944 toch de gewenste aanschrijving doen uitgaan 
naar de gewestelijke politiepresidenten.88 De politie moest, zo luidden de nieuwe 
instructies, in voorkomende gevallen op verzoek van de president der N KK voortaan 
direct een einde maken aan overtredingen: 'Dit kan bijv. geschieden door het 
bedrijf te sluiten, door een kunstenaar te beletten op te treden of door de 
kultuurgoederen in beslag te n e m e n . 9 

In verreweg de meeste gevallen bleef het optreden van de politie evenwel beperkt 
tot het opmaken van een procesverbaal. Dat kon gebeuren op verzoek van een 
controleur van de OD, maar ook wanneer een ambtenaar van de departementale 
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Buitendienst daar om vroeg. Volgens de nieuwe instructies, die de inspecteurs en 
controleurs van de Buitendienst in het voorjaar van 1944 ontvingen, moest een 
controleur onmiddellijk procesverbaal laten opmaken als musici geen bewijs van 
aanmelding bij de NKK of geen stijlvergunning van het departement konden 
overleggen. Wanneer er toevallig geen politie in de buurt was, volstond een melding 
aan het bureau Buitendienst. 

Wel moet men in zijn rapport altijd vermelden, wat men met de betreffende 
personen afgesproken heeft, of er reeds proces-verbaal is opgemaakt, of dat 
men hun een week den tijd heeft gegeven om de zaak in orde te maken; in het 
laatste geval zorgt het Bureau Buitendienst steeds voor het proces-verbaal, 
wanneer de aanvragen niet in den afgesproken tijd binnen zijn. 

Overigens dienden de muziekcontroles 'zoo onopvallend mogelijk' te geschieden. 
Het verdiende aanbeveling om een orkestleider te verzoeken even apart te komen 
om de papieren te tonen, zodat de overige orkestleden konden doorspelen: 'Het 
is goed, zich even, officieel en correct, voor te stellen als ambtenaar van het 
Departement, en niet de houding aan te nemen van "Kom jij maar eens even hier, 
vriendje!".' Op deze manier kon wederzijds begrip en waardering voor eikaars 
werk onstaan, maar omgekeerd diende ook de controleur er op te staan dat hem 
een bejegening ten deel viel die met de waardigheid van het Departement over
eenkwam. Bovendien moest hij op de hoogte zijn van de 'wetsartikelen' waarop 
zijn optreden gebaseerd was: 'Voorloopig hebben we alleen te maken met de 
Kultuurkamerverordening en het Dans- en Amusementsbesluit.'90 

In mei 1944 verscheen een schriftelijke reactie van Pos op deze instructies, waarin 
hij zich nogmaals heftig verzette tegen de bemoeiingen van Buitendienst-ambte
naren met diverse Kultuurkamer-aangelegenheden. Door amusementsmusici te 
vragen naar hun lidmaatschapsboek werd de Kultuurkamer impopulair gemaakt, 
omdat 'wij direct maatregelen nemen en de Buitendienst deze overtredingen 
tegenover de buitenwereld "schijnbaar" tolereert'. Ook het vragen naar de klasse
indeling van de orkesten was ongewenst. 'Het kan tot vele moeilijkheden aanleiding 
geven, indien de musici horen, dat de Nederlandsche Kultuurkamer voor klasse 
m en ma niets kan doen.' Het ontbreken van een werkvergunning voor amateur
muzikanten was eveneens een strikte NKK aangelegenheid, evenals het controleren 
van ensemblenamen. In de 'Instructies' stond dat het bezit van een door de 
Kultuurkamer afgegeven machtiging voor het voeren van een bepaalde orkestnaam, 
'b.v. de Hotsknotsers', niet verplicht was. 'Absoluut foutief oordeelde Pos: er was 
wel degelijk toestemming vereist van de NKK om een bepaalde naam te mogen 
voeren en aangezien de OD in dergelijke gevallen altijd direct een procesverbaal 
opmaakte, zou de NKK door deze fout opnieuw aan populariteit inboeten.91 In 
een enkele dagen later op verzoek van Dirk Spanjaard opgesteld memorandum 
over 'de afbakening van het arbeidsveld' van beide diensten stelde Pos dat de 
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Buitendienst zich alleen bezig hoorde te houden met 'Kultuur-politieke aangele
genheden' te weten: de contole op goedgekeurd repertoire, verboden muziek en 
de reacties van het publiek. Het werkterrein van de OD omvatte de 'sociale, 
economische en vakkundige aangelegenheden der Kultuurwerkers' en daartoe 
behoorde, volgens Pos, ook de controle op de naleving van het dans- en amuse-
mentsorkestenbesluit. Alleen wanneer men zich hield aan deze taakverdeling kon 
prestigeverlies, 'zowel voor het Departement als voor de Nederlandsche Kultuur
kamer' voorkomen worden.92 

De controverse tussen beide diensten werd uiteindelijk beslecht door De Ranitz. 
Op 8 augustus 1944 bepaalde hij dat de OD van de NKK en de Buitendienst van 
het DVK samengevoegd moesten worden tot één 'Kultureele Buitendienst'. 'Een 
dubbele dienst voor beide instellingen, welke werkt op hetzelfde terrein, is in 
dezen tijd, waarin op arbeidskrachten in zeer sterke mate moet worden bespaard, 
onaanvaardbaar', zo luidde de motivatie. Ook een voorstel van de NKK om de 
omgang met het publiek over te laten aan de OD en de Buitendienst van het 
departement in te zetten voor alle andere werkzaamheden werd afgewezen, omdat 
daarmee niet tegemoet gekomen werd aan 'de dwingende eisch zeer sterk personeel 
te besparen'. Daarbij kwam nog, zo stelde De Ranitz, dat het aantal kultuurwerkers 
in Nederland zeer sterk zou dalen. 'Voorzoover mogelijk zullen al diegene, die 
geen werkzaamheden verrichten, welke belangrijk zijn in dezen oorlogstijd, elders 
te werk gesteld worden.'95 

Het hoofdkantoor van de 'Kultureele Buitendienst' werd gevestigd in het gebouw 
van het DVK aan de Prinsessegracht in Den Haag. Klepper kreeg de leiding. Binnen 
veertien dagen moest hij een voorstel indienen aangaande de personele samenstel
ling van de nieuwe organisatie. Volgens een opgave die De Ranitz hem toezond, 
dienden van de in totaal 48 ambtenaren van de departementale Buitendienst in 
ieder geval de helft te verdwijnen: 'Gaarne verneem ik spoedig van U, of deze 
voorstellen U nog aanleiding tot opmerkingen geven.'94 

Op 29 augustus 1944 stuurde De Ranitz nog een nota aan de waarnemend 
algemeen bestuurder van de NKK, Dirk Spanjaard, met het verzoek om alle 
theaterondernemers aanwijzing te geven 'twee goede plaatsen vrij te houden bij 
iedere voorstelling, ten behoeve van den Kultureelen Buitendienst'. Na 'dolle 
dinsdag' viel er evenwel niets meer over deze dienst te vernemen.95 Weliswaar 
zetten Klepper en een handjevol controleurs ook na 5 september 1944 hun 
activiteiten nog voort onder de naam 'Buitendienst', maar van een adequaat 
controle-apparaat was geen sprake meer. 'De Heer Klepper is Chef van den 
Buitendienst van mijn Departement en heeft dringend behoefte aan een paar 
buitenbanden', schreef De Ranitz op 13 oktober 1944 in een brief aan het centraal 
distributiekantoor te Zwolle, 'daar het hem zonder deze niet mogelijk is zijne 
werkzaamheden per rijwiel te verrichten'.96 Vier maanden later, op 19 februari 
1945, kwam het antwoord. De aanvraag voor twee buitenbanden 28 x 1,5 ten 
behoeve van den heer P. Klepper, kon niet gehonoreerd worden 'in verband met 
tijdelijke stopzetting verstrekking rijwiel- en bandenbonnen'.97 
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Het laatste bezettingsjaar 

De rapporten die door de controleurs van de OD en de Buitendienst in de loop 
van 1943 waren opgemaakt naar aanleiding van muziekcontroles in cafés en 
theaterzalen, toonden aan dat zowel musici als horeca-exploitanten de repertoire-
en stijlvoorschriften van het DVK op grote schaal negeerden. Desondanks zetten 
de ambtenaren op de afdeling Muziek hun offensief tegen ongewenste muziek in 
1944 onverminderd door. 'De uitreikingen van de vergunningen bedoeld in het 
Dans- en Amusementsorkestenbesluit vonden ook deze maand voortgang', zo 
meldde het verslag van het bureau Lichte Muziek over januari 1944. Het aantal 
gekeurde muziekprogramma's bedroeg die maand 363, het aantal gekeurde gram
mofoonplatenrepertoires 234.98 

In de 'aanvullende instructies', die de controleurs van de Buitendienst in het 
voorjaar ontvingen, werd er nog eens op gewezen dat horeca-ondernemers een 
lijst moesten aanleggen van de grammofoonplaten of muziekrollen die in hun 
zaak aanwezig waren. Op deze lijst diende niet alleen de titel, maar ook de namen 
van de solist(en), het uitvoerend orkest en de componist, alsmede het merk en 
nummer van elke plaat vermeld te worden. De volledige opgave moest in triplo 
bij de afdeling Muziek van het DVK worden ingediend. 

Wanneer een caféhouder niet in het bezit van een goedgekeurde repertoire-lijst 
is, kan men hem gerust mededeelen, dat hij zijn muziekvergunning riskeert. 
Het Bureau Buitendienst zorgt ervoor, via de plaatselijke politie, dat deze wordt 
ingetrokken.99 

Behalve een goedgekeurde repertoirelijst moesten caféhouders ook een bewijs van 
aanmelding bij de NKK kunnen overleggen. Het muziekgilde deed er alles aan om 
de betrokken ondernemers op deze verplichting te wijzen. Teneinde alle horeca-
exploitanten te kunnen registreren en klassificeren had Frans Vink al in december 
1943 een rondschrijven aan de burgemeesters gestuurd, met het verzoek om 'een 
opgave te verstrekken van bedrijven, waarin uitsluitend musici werkzaam zijn, 
benevens een opgave van bedrijven, waarin muziek mechanisch ten gehoore wordt 
gebracht'.100 Ondernemers die zich niet hadden gemeld, ontvingen in de loop 
van 1944 een schriftelijke aansporing om dat alsnog te doen, inclusief de daartoe 
benodigde formulieren: 'Zonder bezit van dit Bewijs van Aanmelding is het doen 
ten gehoore brengen van muziek in Uw bedrijf verboden.'101 Nadat het muziek
gilde, middels een publicatie in het vakblad Horeca van 15 april 1944, de caféhouders 
nogmaals op hun verplichtingen ten aanzien van de NKK had gewezen, signaleerde 
het hoofd van de afdeling Ledenregistratie, A.C. de Vries, 'opvallend veel nieuwe 
aanmeldingen'.102 Niettemin werd de aanmeldingsplicht voor horeca-onderne
mers die alleen radio- of grammofoonmuziek ten gehore brachten, op aanwijzing 
van Bergfeld in juli 1944 weer opgeheven. 
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De verhouding tusschen de Kultuurkamer en caféhouders, die in hun zaken 
muziek ten gehoore brengen langs mechanischen weg, dient op gelijke wijze 
geregeld te worden als in Duitschland. Aangezien in Duitschland geen lid
maatschapsplichten voor deze categorie aanwezig zijn, dient hier te lande een 
gelijk standpunt te worden ingenomen.103 

Voor muziekhandelaren die in hun zaak ook bladmuziek verkochten, gold wel 
een aanmeldingsplicht. Op 16 februari 1944 kreeg OD-controleur Rabels opdracht 
een twintigtal muziekwinkels te bezoeken, waaronder de filialen van Goldschme-
ding in Haarlem en Amsterdam, de instrumentenhandel van Peeters in Tilburg 
en Bender's piano- en orgelhandel in Breda. Rabels moest nagaan of de eigenaren 
een bewijs van aanmelding konden overleggen: 'Zoo niet dan form. A. laten 
teekenen indien bladmuziek verkocht wordt. In geen geval mag U form. A. 
achterlaten, men moet direct teekenen en anders maar zien wat er van komt.'104 

De in de diverse winkels voorradige muziekuitgaven zelf werden overigens niet 
gecontroleerd. Het bureau Muziekuitgeverij op het DVK beperkte zich bij de 
keuring van bladmuziek uitsluitend tot nieuwe uitgaven. Sinds september 1943 
waren muziekuitgevers voor hun papiertoewijzing volledig afhankelijk van deze 
keuringen. Aan de hand van het aantal door het DVK afgegeven drukvergunningen 
bepaalde men op het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart hoeveel 
papier een uitgever kreeg toegewezen. Vanwege de toenemende papierschaarste 
werden er evenwel steeds kleinere quota toegekend, hetgeen in de loop van 1944 
leidde tot een stijging van het aantal ter keuring ingediende muziekwerken. In 
januari 1944 registreerde het bureau Muziekkeuringen in totaal 171 ingezonden 
muziekwerken; in maart waren dat er 258 en in mei 345. Het aantal afgekeurde 
werken bedroeg in deze maanden respectievelijk 14, 49 en 104.105 

Ook de controle op de uitvoeringspraktijk van amusementsorkesten werd in 
1944 sterk geïntensiveerd. Het gewijzigde dans- en amusementsorkestenbeluit was 
vooralsnog het belangrijkste wapenfeit in de ambtelijke strijd tegen jazz en moderne 
Amerikaanse amusementsmuziek. Tot aan de zomer van 1944 kwamen er bij het 
bureau Lichte Muziek maandelijks vele tientallen brieven binnen over de verplichte 
speelvergunning voor dansorkesten en de daaraan verbonden stijlvoorwaarden. 
Gemiddeld werden er zo'n negentig vergunningen per maand uitgereikt: Aan 
deze arbeid is veel correspondentie verbonden, terwijl ook veel mondelinge 
inlichtingen moeten worden verstrekt.'106 Behalve een speelvergunning of stijl
vergunning, dienden zowel beroeps- als amateurorkesten een door het DVK goed
gekeurd repertoire te kunnen overleggen, alsmede een een bewijs van aanmelding 
bij de NKK. IO7 Bovendien moest bij elke verandering van de bezetting, de aan de 
achterzijde van de speelvergunning vermeldde personele samenstelling van het 
orkest gewijzigd worden. 'Indien blijkt dat men zonder toestemming veranderin
gen heeft aangebracht, wordt de vergunning ingetrokken.' Het verzoek tot wijzi
ging van de orkestsamenstelling moest 'met redenen omkleed' ingediend worden 
bij de vakgroep amusementsmusici van het muziekgilde der NKK, die vervolgens 
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een schriftelijk advies uitbracht aan het departement. In het algemeen werd evenwel 
geen toestemming verleend 'om aan het euvel van slecht ingespeelde orkesten een 
einde te maken'.108 

De meeste initiatieven die door de ambtenaren op het bureau Lichte Muziek 
in 1944 werden ontplooid, waren gericht op 'zuivering' van de concertpraktijk. 
In januari en maart kregen verscheidene Hawaii-gezelschappen een uitnodiging 
om proef te spelen ten overstaan van een 'deskundige commissie', waarin naast 
Goverts en diens medewerkers ook vertegenwoordigers van de afdeling Theater 
en Dans zitting hadden, alsmede enkele functionarissen van de NKK. Aan zes 
Hawaii-orkesten en één krontjongensemble werd uiteindelijk een vergunning 
verleend om in het openbaar op te treden, maar dan uitsluitend als entr'acte in 
een toneel- of variétéprogramma. Het ten gehore brengen van Hawaii-muziek in 
cafés, concertzalen en voor de radio was niet meer geoorloofd. 'Hiermede is dit 
on-Europeesche gedoe teruggedrongen in een klein reservaat en zijn degeneree-
rende uitwerking op de muzikale smaak is daarmee tot een minimum terugge
bracht. 'I09 

In januari werd ook contact opgenomen met de autoriteiten in België over 
'pogingen tot bevrijding der amusementsmuziek van "kroesharige woekeringen'". 
Met enkele publicaties in de Vlaamse pers wilde het DVK onder de aandacht 
brengen hoe 'de ontaarding van dansmuziek' in Nederland werd tegengegaan en 
in dat verband nodigde men ook de leider van de gouw Noord-Nederland van 
het 'Vlaamsch Nationaal Verbond' (VNV), Karel Waternaux, uit om op 2 februari 
een muziekkeuring op het departement bij te wonen. Waternaux beloofde bij het 
ministerie van Schoone Kunsten en de Belgische omroep 'samenwerking op het 
gebied der saneering' te bepleiten en zegde alvast een publicatie in het VNV-dagblad 
Volk en Staat toe.110 

Als gevolg van een scherpere controle door de Buitendienst ontving het bureau 
Lichte Muziek in maart 'een groot aantal aanvragen om vergunning'. In totaal 
kwamen er 954 brieven binnen over programmakeuringen en speervergunningen.111 

In april werd het Belgische orkest 'Simplisse' plotseling naar huis teruggestuurd, 
omdat het de stijlvoorschriften van het departement niet in acht nam, en in De 
Musicus verscheen die maand opnieuw een waarschuwing van Goverts: 

Mij bereiken tallooze klachten over de Dans- en Amusementsorkesten, die 
nog steeds te Amerikaans-negersch en te 'hot' spelen. Reeds zijn een aantal 
vergunningen ingetrokken en geweigerd, zoowel aan internationaal bekende 
als aan kleinere kapellen. Ik wijs er met nadruk op, dat het niet nakomen van 
de 'Voorwaarden' onherroepelijk uitschakeling van de betrokken kapel tot 
gevolg heeft.112 

De klachten waaraan Goverts refereerde, hadden betrekking op muziekuitvoerin
gen in alle delen van het land. 'Het orkest van Klaas Verbeeck heeft zich op de 
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swingmuziek geworpen', meldde de Leeuwarder Courant van 17 februari naar 
aanleiding van een concert in zaal De Harmonie en een maand later trad het orkest 
op in Nijmegen, samen met de uit Den Haag afkomstige 'Honolulu Queens'. 
'Het laatste concert bewees ondubbelzinnig de groote populariteit, welke dit orkest 
onder de jeugd in het bijzonder, geniet', aldus de recentie in het blad Amusements-
bedrijf, maar volgens 'Rijksfilmcontroleur no. 472' lokte vooral Van Beeck's 
mededeling dat het orkest 'na 1 april uit elkaar zou gaan, [doch] na de oorlog weer 
zou terugkeren', een ovatie uit: 'Het publiek brak de zaal bijna af. De Honoloe-
loe-"Girls" kwamen op met rokjes in de kleuren rood, wit en blauw. Zijn dit soms 
de kleuren van de vlag van Hawaii?'113 Volgens het hoofd van de OD, Albert Pos, 
was er ook in de cafés Chez Dolores en Stadt Schänke aan het Amsterdamse 
Leidseplein gedurende de maand april 'meerdere malen Engelsche muziek ten 
gehoore gebracht' en in de 'benedenzaal van Famd te Breda werd eveneens een 
orkest aangetroffen 'dat z.g. Amerikaansche stijl speelt': 'Overtreding der "Jazz"-
voorschriften is hier niet onwaarschijnlijk.'114 In den Haag stuitte een controleur 
op de aankondiging van een uitvoering die op 20 mei 1944 zou plaatsvinden: 
'alleen voor de Haagsche Academie Club, corps en ringleden, getiteld: Colour 
symphony met medewerking van: Rhythm five o.l.v. Joop v. Male, Rhythm 
gangsters o.l.v. Kruzeman, Kit Kat Swingers o.l.v. Zouwen, Jam Sessions o.l.v. 
Joop v. Male. Dat in het 5e oorlogsjaar.'"5 

Tijdens een op 11 mei 1944 gehouden persconferentie over de bemoeiingen van 
het DVK met het concertleven hield Goverts de aanwezige journalisten nogmaals 
voor dat de amusementsmuziek gezuiverd diende te worden van 'negersche 
invloeden': 'een repertoire van Europeesche gezonde amusementsmuziek duldt 
geen overzeesche exotische dansen'.116 Twee weken later, op 31 mei 1944, stuurde 
de waarnemend directeur-generaal van politie, JJ . Schrieke, op aandrang van De 
Ranitz opnieuw een aanschrijving naar de gewestelijke politiepresidenten, ditmaal 
met het verzoek om alle muziekprogramma's te controleren, ook wanneer aan de 
desbetreffende zaalhouder een doorlopende muziekvergunning was verleend. Om
dat deze exploitanten hun zalen veelal verhuurden aan verenigingen of organisaties, 
kwam het nog steeds voor 'dat verboden muziek ten gehore wordt gebracht, resp. 
ongewenschte personen als uitvoerenden optreden'. De politie kreeg derhalve 
instructie om steeds naar het uit te voeren programma te informeren.117 

Ten aanzien van het muziekonderwijs werden eveneens maatregelen genomen. 
Al op 16 mei had Frans Vink een concept-verordening 'ter kennisneming' aan 
Goverts gestuurd onder de titel 'Verbod tot onderricht in zgn. Jazz-en Hawaii-
muziek' en in juni presenteerde hij een tweede versie, die uiteindelijk werd 
goedgekeurd. 

Aangezien het verboden is in het openbaar muziek te maken, die in belangrijke 
mate de kenmerken draagt van de wijze van improviseeren, uitvoeren, com-
poneeren en arrangeeren van negers en negrito's, is het ook aan alle onder 
toezicht van de Nederlandsche Kultuurkamer staande private muziekpaeda-
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gogen en private muziekscholen verboden, onderwijs te verstrekken in deze 
wijze van muziekbeoefening. 

Het geven van gitaarlessen 'in Hawai-stijl' was evenmin toegestaan. Bovendien 
mochten in advertenties en prospectussen zelfs de woorden 'jazz', 'jazz-muziek' 
en 'jazz-zang' niet meer gebruikt worden en datzelfde gold voor 'eenigen anderen 
aan het technisch jargon van de dansmuziek der Noord-Amerikaansche negers 
ontleenden term'."8 

Ook in juni 1944 hield 'de stroom aanvragen' ter verkrijging van een stijlver
gunning onverminderd aan. Dat was volgens het maandverslag van het bureau 
Lichte Muziek vooral een gevolg 'van de voortdurende controle op eigen initiatief 
door de ambtenaren van het bureau Buitendienst'. Tegelijkertijd constateerde 
men echter ook dat meerdere orkestleiders zich nog steeds schuldig maakten aan 
overtreding van de stijlvoorschriften en derhalve werd van zes orkesten, waaronder 
dat van Frans Wouters en Theo Uden Masman, de vergunning ingetrokken.119 

Volgens Frans Poptie, de violist in het orkest van Wouters, waren de musici wel 
op de hoogte van de stijlvoorschriften, 'maar stiekum doe je 't toch'. 

We speelden in een zaak op het Rembrandtplein in Amsterdam en terwijl ik 
een chorusje maakte in Undecided, kwam iemand binnen van de Kultuurkamer 
om te controleren. Hij maakte daar een aantekening van en kort daarop 
hoorden we dat het orkest niet meer mocht optreden.120 

Masman kreeg, na zich te hebben verontschuldigd, weer toestemming om door 
te spelen, maar al in juli 1944 ontving hij van Goverts opnieuw een berisping. 

Uit verschillende persknipsels over diverse Uwer voorstellingen en ook uit 
rappporten van den Buitendienst blijkt, dat U Uw publiek niet meer in 
bedwang hebt. Ik verzoek U juist in deze maanden met zorg ervoor te waken 
dat de zaal zich rustig houdt.121 

Na de landing van de geallieerde troepen in Normandie reageerde het publiek 
enthousiaster dan ooit, wanneer er tijdens concerten enkele jazznummers gespeeld 
werden en om die reden was met name het orkest van Masman zeer populair. 
'Aan het slot had de vloer van de Buiten Sociëteit veel te verdraagen, zoo uitbundig 
werden Theo en zijn mannen toegejuigd', schreef Henr. J. Hansen op 9 juni in 
het dagblad De IJsselstreek naar aanleiding van een concert in Zutphen, en in De 
Limburger Koerier van 23 juni stond dat het orkest van Masman in Heerlen eveneens 
voor een uitverkochte schouwburg had gespeeld: 'Hun bewonderaars hebben er 
zelfs de moeite van het schrijven van brieven voor over om hun geliefde artisten 
te verdedigen.' Volgens De Zeister Courant van 5 juli 1944, was ook het publiek 
in het plaatselijke Boschlust 'vol lof over het orkest: 'Wanneer men de belangstel-
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ling, de bijval en de vereering tot maatstaf zou nemen, dan zou men het ensemble 
een eerste eereprijs in de hoogste eere-afdeeling moeten toekennen.'122 

Om het tij te keren stelde Goverts eind juli voor om het dans- en amusements-
orkestenbesluit andermaal te wijzigen. In het 'concept besluit tot wijziging', dat 
op 29 juli ter kennisneming aan Spanjaard werd gestuurd, stond dat de uitvoering 
van het dans- en amusementsorkestenbesluit voortaan berustte bij de president 
der NKK en dat vergunningaanvragen derhalve aan hem gericht dienden te worden. 
De strafbepalingen waren geschrapt. Volgens de begeleidende brief, die was 
opgesteld door F.C. Roels, het waarnemend hoofd van de afdeling Recht en 
Organisatie (voorheen de afdeling Kabinet en Juridische Zaken), steldde het 
departement daar geen prijs meer op, 'omdat in de enkele gevallen waarin zich 
overtredingen voordoen, toch niet op medewerking van de rechtelijke autoriteiten 
kan worden gerekend'. Voorgesteld werd om bij overtredingen eerst een beschik
king van de NKK aan de betrokken orkestleider te overhandigen, als waarschuwing. 
Bij een volgende overtreding zou dan een tuchtrechtelijke straf kunnen worden 
opgelegd op grond van die beschikking. 

Daar overtredingen voor den overtreder veel geld in het laatje kunnen brengen, 
zou een hooge tuchtrechtelijke straf (en die krijgen ze, dat kan ik U verzekeren) 
meer effect hebben dan de ongelukkige twee of vier gulden boete, die een uit 
zijn slof schietende kantonrechter zoo nu en dan eens geeft.123 

Op 4 augustus 1944 werd het wijzigingsvoorstel ter beoordeling naar de 'Abteilung 
Rechtssetzung' van het Rijkscommissariaat gestuurd.124 Zelf had De Ranitz even
wel weinig vertrouwen in de effectiviteit van hardere sancties, hetgeen bleek uit 
een brief die hij diezelfde dag nog verzond aan 'kd. Goverts'. 

Ik heb mij den laatsten tijd veel bezig gehouden met de bestrijding van 
jazzmuziek. Met alle eerbied voor Uw goede bedoelingen, ben ik van meening, 
dat de stijlvergunningen in de practijk tot een fiasco leiden. Geen sterveling 
houdt er zich aan; deze jazzmenschen kunnen nu eenmaal niet anders spelen 
dan zij gewend zijn en bovendien zie ik in de stijlvergunningen een zeer 
verregaande reglementeering van Staatswege. Ik geloof derhalve dat wij het 
beste doen door de vergunningen zeer te beperken, doch niet te veel aandacht 
schenken aan de voorwaarden. Deze voorwaarden worden overigens in breede 
kringen belachelijk gemaakt.' 

Volgens De Ranitz waren er uit Valkenburg en Eindhoven verzoeken binnenge
komen om 'in Godsnaam', in plaats van de vele jazzorkesten, het bekende 
radio-amusementsorkest van Elzard Kuhlman te laten optreden: 

Ik kan ook heel andere orkesten voorstellen, bijv. orkesten, die meer aandacht 
besteden aan Weensche walsen en die nog zeer populair zijn. Goede amuse-
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mentsmuziek te plaatsen als tegenwicht tegenover jazzmuziek, lijkt mij nog 
altijd de beste methode om het jazzconcerten bezoekend publiek tot andere 
gedachten te brengen.125 

De Musicus van 24 augustus 1944 opende met de mededeling dat alle departementale 
vergunningen geldig tot 1 september 1944, tot nader te bepalen tijdstip 'stilzwijgend 
verlengd' werden.126 Na de afkondiging van de uitzonderingstoestand op dolle 
dindag 5 september, viel er in de amusementssector echter weinig meer te verdienen 
en bleven de meeste musici thuis. Sommigen, onder wie Klaas van Beeck en Ernst 
van 't Hoff, hadden hun orkesten al eerder ontbonden vanwege financiële moei
lijkheden en gebrek aan emplooi. Al in december 1943 had de burgemeester van 
Rotterdam, F.E. Müller, die tevens leider was van de 'adviescommissie bestuurs
zaken' van de NSB, de 'Kameraden Burgemeesters' opgeroepen om het orkest van 
Van Beeck geen toestemming tot optreden te verlenen. Volgens Müller was Van 
Beeck een 'uitgesproken anti nationaal-socialist', die tijdens voorstellingen 'op
merkingen met een politieke tendens lanceerde'.127 

In februari 1944 trachtte Van Beeck de boycot nog ongedaan te maken door 
zich schriftelijk bij Müller te verontschuldigen. Goverts had hem persoonlijk 
gewezen op de ontoelaatbaarheid van sommige uitlatingen, zo schreef hij: 'Nadien 
heb ik niets meer gezegd en worden onze uitvoeringen zeer gunstig beoordeeld.' 
Volgens Van Beeck werden zijn musici het zwaarst getroffen door 'het verbod': 
'ikzelf heb een arrangement bij de Duitsche Europasender en behoef niet op 
tournee te gaan om een boterham te verdienen'.128 Halverwege maart verwees 
Müller de kwestie ter verdere afhandeling door naar het DVK. Goverts was van 
mening dat de maatregel van Müller 'overdreven' was en drong derhalve aan op 
'soepelheid, resp. herroeping', maar van Beeck had toen inmiddels al aangekondigd 
zijn formatie te ontbinden, aangezien er ook bij de NO vrijwel geen werk meer 
was voor het orkest.I29 

Om dezelfde reden, en vanwege de door Beuzenberg opgelegde wekelijkse 
afbetaling van achterstallige bemiddelingskosten aan het concert- en theaterbureau 
van Frans Mikkenie, besloot ook Ernst van 't Hoff korte tijd later te stoppen. 
Weliswaar bleven diverse musici uit het orkest nog enige tijd doorspelen onder 
leiding van trombonist André Smit en met Martin Beekmans — afkomstig uit het 
inmiddels ontbonden orkest van Van Beeck — op drums, maar Van 't Hoff zelf 
vertrok naar Brussel, waar hij samen met zijn drummer Jeff de Boeck een nieuw 
orkest formeerde.130 

Na 5 september, toen niemand zich na acht uur 's avonds nog op straat mocht 
bevinden en er vrijwel geen treinen meer reden, was er ook voor de orkesten van 
Dick Willebrandts en Theo Uden Masman geen werk meer. Hun optredens voor 
de omroep werden eveneens afgelast. Op 27 augustus 1944 vermeldden de radio
programma's voor de laatste maal een optreden van het orkest van Dick Wille
brandts over de zender Hilversum 11. Het orkest van Masman, dat al geruime tijd 
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iedere woensdagmiddag om 17.00 uur te horen was via Hilversum 1, werd voor 
het laatst aangekondigd op 31 augustus 1944.131 

De Ranitz, die op 5 september naar Groningen gevlucht was, keerde na enkele 
dagen weer terug in Den Haag, maar op 18 september, daags na het begin van de 
geallieerde luchtaanvallen op Arnhem, vertrok hij met zijn naaste medewerkers, 
onder wie Goverts, opnieuw naar Groningen. Het gewestelijk kantoor van de NKK 
aldaar fungeerde vanaf dat moment als hoofdvestiging van het DVK. Slechts enkele 
ambtenaren bleven in Den Haag achter, voornamelijk om de lopende zaken op 
de kunstafdelingen af te handelen.^2 

Een van hen was de dirigent Harm Smedes, die bij afwezigheid van Goverts de 
muziekaangelegenheden behandelde. 'Het bureau Vermaaks- en lichte Muziek 
kon uiteraard zijn werkzaamheden niet op dezelfde wijze voortzetten', schreef hij 
in het maandverslag over oktober 1944. Men had zich grotendeels beperkt tot het 
inhalen van achterstallig archiefwerk. In totaal waren er slechts vijf vergunningen 
aangevraagd en verleend: 

In samenwerking met de Buitendienst wordt met alle beschikbare middelen, 
controle uitgeoefend op de diverse uitvoeringen teneinde betrokkenen aan het 
verstand te brengen, dat inzending der programma's nog steeds gewenst is.1" 

Daar het merendeel van de Buitendienst-ambtenaren al in september 1944 was 
ontslagen of gevlucht, bleven de controles evenwel tot een minimum beperkt en 
bovendien hadden ook de meeste musici hun werkzaamheden inmiddels gestaakt. 
Een van de weinigen die nog optrad, was accordeonnist Johnny Meijer. Vanaf 1 
oktober speelde hij in café de Ster aan de Nieuwendijk in Amsterdam.1^ 

In de daaropvolgende maanden vonden op diverse plaatsen in het land grote 
razzia's plaats en doken duizenden mannen onder om aan tewerkstelling in het 
kader van de arbeidsinzet te ontkomen. Daarbij was er tijdens de extreem strenge 
winter gebrek aan alles. Brandstof, kleding en vooral voedsel waren schaars. 
Regelmatig werd de elektriciteit uitgeschakeld om kolen te besparen. Het culturele 
leven kwam vrijwel geheel tot stilstand en derhalve bepaalde De Ranitz op 23 
november dat de activiteiten van de departementale afdelingen Boekwezen, Bouw
kunst, Beeldende kunsten en Kunstnijverheid grotendeels stilgelegd moesten 
worden. De afdelingen Muziek en Theater en Dans dienden hun werkzaamheden 
te beperken tot het bevorderen van nooduitvoeringen in het Westen van het land 
en het onderhouden van contact met gesubsidieerde instellingen en kunstenaars: 
'Het personeel wordt tot het uiterste beperkt, niet functionerend personeel valt 
in een non-activiteitsregeling.'1" 

Volgens een op 19 december 1944 verstuurde aanwijzing van de Arbeitsstab 
Propaganda van het Rijkscornmissariaat moest het DVK zijn werkzaamheden in 
hoofdzaak beperken tot propaganda-activiteiten, en 'ter uitvoering van die aan
wijzing' stelde De Ranitz begin januari 1945 opnieuw diverse in Den Haag zetelende 
ambtenaren en administratieve krachten op non actief136 Enkelen, onder wie 
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Harm Smedes en drie van zijn medewerkers, werden gedetacheerd bij de NKK. 
'Zij zullen na een korte overgangstijd hun werk voortzetten in het kader van het 
muziekgilde', zo luidde de instructie aan waarnemend algemeen bestuurder Span
jaard, maar tegelijkertijd wees De Ranitz hem ook nadrukkelijk op de noodzaak 
het personeel tot het uiterste te beperken. 

Bovendien eisch ik, dat elk geroddel onder het personeel de kop wordt 
ingedrukt. De absurditeit, welke is geuit, dat ik de menschen voor arbeidsinzet 
zou ronselen is evenmin te accepteeren als de opmerking, dat men zijn 
medewerking aan de arbeidsinzet weigert.1-5? 

Spanjaard kreeg de bevoegdheid om namens De Ranitz beschikkingen uit te 
vaardigen, salariswijzigingen door te voeren en personeel te schorsen, te ontslaan 
of op non-actief te stellen.158 Goverts werd benoemd tot hoofd van de afdeling 
Kuituur. Op 14 februari 1945 schreef hij aan zijn vroegere collega Evert Elsenaar: 

Op het departement in Den Haag bevinden zich nog slechts drie mannen. 
Alle andere ambtenaren van het Departement zijn in de Landwacht, in den 
Arbeitseinsatz of bij de Organisation Todt, zij die daarvoor niet in aanmerking 
komen staan op non-actief resp. wachtgeld. 

Volgens Goverts hielden Harm Smedes en diens medewerkers zich op het mu
ziekgilde uitsluitend bezig met Kultuurkamer-werk, 

dus de Betreuung van mensen sociaal en economisch. Alle kunstafdeelingen 
zijn samengesmolten tot de Afdeeling Kuituur, die ik alleen behandel.1^ 

Op het muziekgide in Den Haag toonde men zich evenwel ontevreden over het 
optreden van Goverts, omdat hij zich teveel inliet met Kultuurkamer-aangelegen-
heden. Begin februari deed Spanjaard daarover zijn beklag bij De Ranitz. Er was 
sprake van een 'onbevredigende situatie in de taakverdeling tussen de afdeling 
Muziek van het DVK en het muziekgilde der NKK', zo meende hij. De Ranitz 
achtte het moment echter volkomen ongeschikt om tot een 'definitieve afbakening 
van competenties' te geraken. 

Juist in dezen tijd, moet iedereen wel eens buiten zijn eigen bevoegdheden 
treden. De heer Goverts te Groningen zal ongetwijfeld wel eens werk verrich
ten, hetwelk tot de NKK behoort. Iedereen wordt hier onmiddellijk volledig 
geholpen. Door het optreden van den heer Goverts stijgt de naam van de Ned. 
Kultuurkamer. In het algemeen merk ik op, dat de bevoegdheden van de N.K.K. 

eerst dan volledig uitgeoefend kunnen worden, indien de N.K.K. gegroeid is 
tot een werkelijke beroepsstandsorganisatie, die organisch is voortgekomen 
uit de kringen der kunstenaars. Zoover zijn wij nog niet.140 
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Vijf dagen later richtte Goverts zich tot Frans Vink en Dirk Spanjaard met het 
verzoek om regelmatige toezending van de maandverslagen, 'daar ik sedert Sep
tember 1944 geen verslag meer heb ontvangen'. Harm Smedes ontving opdracht 
van De Ranitz om eenmaal per veertien dagen een gedetailleerd rapport over zijn 
werkzaamheden naar Groningen te zenden. Eventueel kon Beuzenberg, die regel
matig in Groningen kwam, de post meenemen.141 

In de tweede helft van februari namen geallieerde bommenwerpers Den Haag 
onder vuur. Ook grote delen van het spoorwegennet waren inmiddels door 
bombardementen onbruikbaar geworden. Het contact tussen de NKK in Den Haag 
en het departement in Groningen verliep derhalve uiterst moeizaam. In zijn 
hoedanigheid als hoofd van de afdeling Kuituur was Goverts de enige die zich 
nog bezighield met de handhaving van het dans- en amusementsorkestenbesluit, 
maar vanwege de slechte verbindingen moest hij zich daarbij beperken tot de drie 
noordelijke provincies. Op 3 februari had hij de stijlvergunning ingetrokken van 
orkestleider G. Stoelwinder alias Gery Stodel uit Huizum (Friesland), omdat er, 
volgens opgave van standplaatscontroleur K. Cuperus uit Heerenveen, op de 
vergunning twee musici stonden vermeld die niet meer in het orkest speelden. 
Stoelwinder protesteerde tegen de maatregel: 

Ik heb mijn vergunning niet op kunnen sturen, daar ik voor de weermacht 
moest werken (kuilen graven enz). U begrijpt, dat we in een tijd als deze, 
zonder moedwil, wel eens de papieren niet in orde [hebbben]. Je kunt je orkest, 
niet meer zoo bij elkaar houden als voeger en dan ben je blij dat als je musici 
kunt krijgen waar je mee door kunt werken.142 

Goverts vond de uiteenzetting niet bevredigend, zo schreef hij op 21 februari 1945 
aan Stoelwinder. Stoelwinder had de termijn voor het inzenden van de vergunning 
nodeloos laten verstrijken, maar nu dit eenmaal was geschied, was hij toch bereid 
zijn besluit van 3 februari te herroepen en hem wederom 'alle rechten aan het 
bezit dezer vergunning verbonden' toe te kennen.143 

De departementale Buitendienst had op dat moment nog slechts enkele con
troleurs in dienst, die vrijwel uitsluitend in Groningen, Friesland en Drenthe 
actief waren en in hoofdzaak werden ingeschakeld voor het verspreiden van 
propagandamateriaal.144 

De in het westen van het land gestationeerde controleurs konden, bij gebrek 
aan een deugdelijk rijwiel en omdat zij niet in het bezit werden gesteld van een 
geldig Ausweis, hun werkzaamheden niet voortzetten. Klepper, die nog steeds 
hoofd van de Buitendienst was, deed begin februari een dringend beroep op De 
Ranitz om deze belemmeringen op te heffen — 'Ik verzoek U desnoods rechtstreeks 
te wenden tot den Rijkscommissaris voor fietsbanden' — maar ook Bergfeld, met 
wie De Ranitz de kwestie vervolgens besprak, bleek niet in staat rijwielbanden te 
bemachtigen. Wel kon voor de belangrijkste ambtenaren, waaronder Klepper, een 
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Ausweis geregeld worden, 'doch de Ausweisen in het algemeen zullen gezien de 
langzame procesgang nog wel lang uitblijven'.^ 

Twee weken later, op 26 februari 1945, besloot De Ranitz evenwel om Klepper 
tijdelijk uit zijn functie te ontheffen. Vanwege zijn reismoeilijkheden werd hij 
niet langer in staat geacht om leiding te geven aan de dienst, en bovendien was 
gebleken dat hij ter bestrijding van eigen onkosten, een deel van de salarissen van 
zijn personeel had achtergehouden.14" Kleppers opvolger was de in Den Haag 
gestationeerde inspecteur L. Vijfhuizen, die er reeds enkele malen in geslaagd was 
om propagandamateriaal vanuit Groningen naar alle delen van het land te brengen. 
De Ranitz: 

Juist in dezen tijd heb ik niet in den eerste plaats intellectueleelen nodig, doch 
practisch denkende menschen. Mijn ervaring is, dat slechts handige jongens 
de vervoersproblemen overmeesteren. Ik heb hem dan ook de controle over 
het werkelijke buitenwerk in handen gegeven, omdat hij nu eenmaal de eenige 
is, die vrijwel elke week het Noorden, Oosten en Westen van het land kan 
bezoeken.147 

Bij een poging van de Britse Royal Air Force om de lanceerinstallaties van de op 
Engeland gerichte v 1- en v u-raketten uit te schakelen, werd op zaterdag 3 maart 
1945 een groot deel van het Haagse Bezuidenhoutkwartier door bommen verwoest. 
Ook de panden van de NKK aan de 2e van den Boschstraat gingen in vlammen 
op: 'Het was voor het muziekgilde-bestuur een zware, noodlottige slag, tot 
bewustzijn te moeten komen, dat alles verwoest is, verdwenen, vernietigd', schreef 
Frans Vink in zijn maandrapport. 'Alle arbeid vanaf 1941 tot 1945 werd in een slag 
te niet gedaan.' Van de musici die zich individueel hadden aangemeld, waren alle 
dossiers verloren gegaan, maar desalniettemin achtte Vink het toch van groot 
belang dat de dossiers weer opnieuw en volledig werden aangelegd, 'hoe onaan
trekkelijk deze herhalingsarbeid ook moge schijnen'. 

De Nederlandse Kultuurkamer is er en zal niet verdwijnen. De panden mogen 
door het bombardement verwoest of verbrand zijn, het muziekgilde leeft nog 
en zal zijn roeping volgen, zijn taak volbrengen, in het belang van muziekleven 
en musici.148 

De NKK beschikte na het bombardement nog slechts over één perceel aan de Laan 
Copes van Cattenburch, vanwaaruit de werkzaamheden werden voortgezet.149 

Maar De Ranitz toonde zich in een eind maart verzonden brief aan Spanjaard 
vooral zeer ontevreden over de gebrekkige communicatie met het departement. 
Verscheidene brieven hadden hem niet bereikt, terwijl er toch bijna elke week 
een auto vanuit Den Haag naar Groningen reed onder begeleiding van de heer 
Vijfhuizen. Bovendien was ook telefonisch contact in de avonduren meestal wel 
mogelijk. De Ranitz verzocht Spanjaard 'met den meeste spoed' rapport uit te 
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brengen over de activiteiten van het muziek- en theatergilde. Het was hem niet 
te doen om een verslag over bestuurlijke aangelegenheden, 'doch over het wezen
lijke werk dat nog gebeurt'. Goverts, zo meldde De Ranitz, was van mening dat 
in het Muziek- en Theatergilde 'niet, althans niet doeltreffend en ijverig' gewerkt 
werd.1*0 

Volgens Spanjaard was de ontevredenheid van Goverts evenwel misplaatst. Een 
rapport over de werkzaamheden van beide gilden zou 'met deze zending' worden 
meegestuurd. Volledigheidshalve meldde hij nog dat er al tweemaal was ingebroken 
in zijn kantoor. Zes schrijfmachines, een radiotoestel, een stencilmachine en enkele 
boeken waren verdwenen. 'Er heerscht momenteel een inbraakmanie in Den Haag 
en het is vrijwel ondoenlijk doeltreffende maatregelen te nemen.'151 Tijdens de 
stafbespreking van 28 maart bleek dat inmiddels ook de ledenkartotheek van het 
gilde voor bouwkunst, beeldende kunsten en kunstambacht was ontvreemd en 
bovendien waren de Auweise voor vrijstelling van de arbeidsinzet nog steeds niet 
aangekomen. Desalniettemin besloot men toch om de NKK 'van stonde af aan' 
weer op te bouwen. De ledenregistratie moest opnieuw ter hand genomen worden 
en het hoofd AZ ZOU op korte termijn een onderzoek instellen naar de situatie 
rond de inbraak- en brandverzekering van de NKK.152 

Vanuit het departement in Groningen zette ook Goverts zijn werkzaamheden 
voort. Op 24 maart 1945 schreef hij aan orkestleider H. van Krugten uit Leeuwar
den: 'U gelieve mij p.o. de stijlvergunning in te zenden, opdat ik deze eventueel 
kan verlengen.' Van Krugten moest een lijstje toevoegen met daarop de namen 
van de beroepsmusici die deel uitmaakten van zijn orkest: 'indien [er] ook amateurs 
werken, dienen deze ook te worden opgegeven met de mededeling of zij een 
werkvergunning bezitten'.153 Twee weken later, op 8 april 1945, besloot De Ranitz 
om Goverts 'boven en behalve zijn wedde een ambtstoelage toe te kennen ten 
bedrage van ƒ1200,- 's jaars, zulks gerekend met ingang van 1 januari 1943'.I54 

Niet lang daarna werden alle verbindingen met de NKK in Den Haag verbroken. 
Tijdens de stafbespreking van 25 april 1945 stelde Spanjaard vast dat er alleen nog 
contact mogelijk was met de Abteilung Kultur van Dr. Bergfeld. De algemeene 
militaire situatie was zorgelijk, maar de topfunctionarissen bleven hun arbeid 
voortzetten om 'in geval van een geallieerde bezetting een overdracht van werk
zaamheden te vergemakkelijken'.155 Toch verlieten veel ambtenaren hun post. 
Voorgenomen reizen behoeven mijn voorafgaande toestemming, waarna een 
begrooting der kosten bij de Afdeeling Financieele Zaken moet worden ingediend', 
zo luidde het dienstvoorschrift dat op 27 april 1945 door Spanjaard werd uitge
vaardigd.15^ 

Ook elders in het land werden inmiddels voorbereidingen getroffen voor de 
komende machtswisseling. Het orkest van trompettist Han Baas kreeg op 31 maart 
1945 een uitnodiging om te komen spelen op een feest in een villa aan de 
Overboschlaan te Heemstede: 
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Deze fuif zal plaats hebben de eerste week na de vrede. Avondkleding is zeer 
gewenscht, tenzij U een eigen bandcostuum bezit. Aan de eigenlijke dansavond 
gaat een polonaise vooraf, zodat wij het zeer op prijs zouden stellen wanneer 
Uw orkest enige marschmuziek ten gehore kan brengen. Met een gift van tien 
gulden willen wij het contract afsluiten.157 

Door zich zo weinig mogelijk op straat te begeven en de onderlinge contacten tot 
een minimum te beperken, waren de leden van het orkest er tot op dat moment 
in geslaagd om zich aan de verplichte arbeidsinzet te onttrekken. Niettemin was 
het, toen Baas de uitnodiging ontving, nog onduidelijk of er met een volledige 
bezetting gespeeld kon worden. De band zou 'hoogstwaarschijnlijk' uit acht man 
bestaan, schreef Baas, maar over een 'bandcostuum' of smoking beschikten de 
leden niet. Wel hoopten ze zo spoedig mogelijk een aanvang te kunnen maken 
met de repetities: 'Marsmuziek kunnen we helaas niet ten gehore brengen, 
aangezien het orkest zich alleen toelegt op het spelen van Jazzmuziek.'158 
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De kritiek op jazzmuziek en moderne Amerikaanse dansen, die in de loop van de 
jaren twintig in Duitsland en Nederland de kop op stak, werd verwoord in termen 
waaruit vooral angst voor het vreemde, het primitieve en het erotische sprak. 
Vertegenwoordigers van de klassieke muziekwereld zetten de toon. 'Die Jazzwelt 
bedeutet die Niedrigkeit, den Wahnsinn gegenüber höhere Kunstmusik', schreef 
Hans Pfitzner. 'Bandeloos, woest en luid', oordeelde Karel Mengelberg. Morele 
argumenten overstemden de zuiver muzikale kritiek en vonden snel weerklank in 
andere sectoren van de samenleving. Jeugdleiders en pedagogen associeerden jazz 
met decadentie, overmatig alcoholgebruik en leegloperij en de kerken waarschuw
den voor 'die raffiniertheit der lusttechnik', waarbij vooral de moderne dansen 
het moesten ontgelden. 

Onder invloed van onder andere de 'Kampfbund für Deutsche Kultur' en 
muziekrecensenten als Frits Stege, die in het Zeitschrift für Musik onophoudelijk 
ageerde tegen jazz, werd het debat in Duitsland sterk gepolitiseerd. 'Die ekeler
regende Niggermusik' was, zo beweerde men, het product van Amerikaanse en 
joodse 'cultuurbolsjewisten' en vormde een ernstige bedreiging voor de Europese 
beschaving. Dat laatste werd ook benadrukt in het in 1931 gepresenteerde eindrap
port van de Nederlandse 'regeeringscommissie inzake het dans vraagstuk'. De 
commissie kwam tot de conclusie dat Europa zich diende te wapenen tegen het 
'oppervlakkige en instinctieve' van de Amerikaanse massacultuur, maar vooralsnog 
bleven de politieke consequenties beperkt tot enkele aanpassingen in het vergun
ningenstelsel voor horeca-exploitanten. 

Overigens gaf ook de nationaal-socialistische regering in Duitsland niet onmid
delijk gehoor aan de roep om maatregelen tegen jazz. Na de machtsovername in 
1933 hield men zich op het Ministerium voor Volksaufklärung und Propaganda 
in eerste instantie bezig met de arisering van het culturele leven en het opbouwen 
van een centralistische machtsstructuur. Pas na de Olympische Spelen van 1936 
werden vanuit de Reichsmusikkammer en de Reichsmusikprüfstelle gerichte po
gingen ondernomen om het amusementsrepertoire te zuiveren van 'unerwünschte 
Musik', waaronder swing en jazz. 
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De implementatie van de door RMK opgestelde regels en verbodsbepalingen was 
evenwel halfslachtig, zeker waar het de radio betrof. Net als AVRO-voorzitter Willem 
Vogt lieten ook Goebbels en Herweyer zich bij de programmering van jazz leiden 
door luisterdichtheid. Vogt was voorzichtig met het programmeren van hot-jazz, 
omdat hij vreesde dat het luisteraars zou afstoten en derhalve werd het hybride 
ensemble van Kovacs Layos ingezet als tegenhanger voor de Britse dansorkesten. 
Goebbels volgde eenzelfde koers. Met ideologisch verantwoorde lichte amuse-
mentsmuziek wilde hij tegemoet komen aan de wensen van het massapubliek en 
tegelijkertijd het jazz-aanbod van vijandelijke propaganda-zenders neutraliseren 
op een manier die acceptabel was voor de soldaten. De uit dit tweesporenbeleid 
voortvloeiende muzikale compromissen (Deutsches Tanz und Unterhaltungs
orchester), inconsequenties (b.v. de uitzendingen van Ernst van 't Hoffen Fud 
Candrix vanuit het Delphi-Pallast) en ambivalente programmering (geen jazz op 
de Duitse radio, wel op de propaganda- en soldatenzenders), leidden uiteindelijk 
tot grote ontevredenheid, zowel bij de beleidsmakers op het Pro-Mi als bij veel 
luisteraars. Directeur Herweyer van de Nederlandsche Omroep was met zijn 
omroeporkesten en zijn 'Nederlandsche Volksklanken' evenmin in staat om een 
aansprekend muzikaal alternatief te bieden voor jazz- en swingmuziek. Om de 
luisteraars aan de Nederlandse zenders te binden, zag hij zich genoodzaakt te 
schipperen met de repertoire- en stijlvoorschriften van het departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten, hetgeen net als in Duitsland resulteerde in een 
muzikale middenweg, die noch bij de betrokken ambtenaren, noch bij het publiek 
in goede aarde viel. 

Ging men bij de bestrijding van jazzmuziek, zeker als het de radioprogrammering 
betrof, nog met de nodige omzichtigheid te werk, ten aanzien van het publiek 
(militaire verlofgangers uitgezonderd) was de tolerantie minder groot, waarbij 
overigens jeugdige Jazzfans in Duitsland meer risico's liepen dan hun leeftijds
genoten in Nederland. Het optreden van de Hamburgse 'Swing-Jugend' en 
soortgelijke groepen in andere steden werd aangemerkt als 'eine Schädigung der 
Deutsche Volkskraft'. Door hun muzikale voorkeur, hun uiterlijk en gedrag 
kwamen de swingers in conflict met de geldende regels en normen binnen de 
Hitler-Jugend. Vanaf 1940 werden ze geconfronteerd met gevangenisstraffen, 
vervroegde oproeping voor de militaire dienst en zelfs opsluiting in een concen
tratiekamp. 'Überwachung und Bekämpfung der Cliquen sind kriegswichtig', 
schreef Himmler. In Nederland moesten 'swingnozems' en 'sorrij-lummels' reke
ning houden met de avondklok, controlerende WA-patrouilles en een halfslachtig 
doorgevoerd 'Jugendschutzgesetz'. Alleen het risico om opgepakt te worden in 
het kader van de arbeidsinzet, vormde een serieuze bedreiging. 

De vooroorlogse morele verwijten aan het adres van jazzliefhebbers verstomden 
evenwel grotendeels. Terwijl Duitse swingers die hun passie trouw bleven, werden 
gezien als nestbevuilers en landverraders, lieten in Nederland veel ouderen onder 
druk van de oorlogsomstandigheden op zijn minst tijdelijk hun bezwaren tegen 
de 'primitieve ketelmuziek' vallen. De rol van de Verenigde Staten in de oorlog 
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noopte tot een radicale herziening van het negatieve Amerika-beeld uit de jaren 
dertig. Jazz was niet langer de muziek van een naïef en ongeciviliseerd volk, maar 
van overwinnaars en bevrijders. Syncopen, swing en improvisaties werden niet 
meer geassocieerd met dierlijk instinct en erotiek, maar stonden voor vrijheid, 
individualisme en vitaliteit. De NSB-ers op het departement van Volksvoorlichting 
en Kunsten borduurden daarentegen voort op de anti-Amerikaanse sentimenten 
en de vooroordelen tegen onbeschaafde negermuziek uit de vooroorlogse periode. 
Ze bestreden jazz- en swingmuziek als het product van een primitieve, inferieure 
cultuur en in die zin kunnen ze worden beschouwd als de executeurs-testamentair 
van een mentale erfenis vol valse fatsoensnormen. 

Bovendien hadden ze ook een politiek motief. Jazz was 'Feindmusik' en diende 
derhalve te verdwijnen uit de programma's van het Nederlandse muziekleven. 
Dat lukte uiteindelijk niet, maar de inspanningen om jazz in musicologische 
termen te definiëren leidden wel tot een beter resultaat dan in Duitsland, waar 
men niet verder kwam dan vage omschrijvingen. 'Überall, wo wir eine ausgeprägte 
Verniggerung der Melodik finden, die unserem Rassegefühl zuwider läuft, sprechen 
wir von Jazz', zo luidde de specificatie bij het door Reichssendeleiter Eugen 
Hadamowski in 1935 uitgevaardigde verbod van 'Niggerjazz' voor de Duitse radio 
en in de toelichting bij het vier jaar later afgekondigde verbod op 'Swing- und 
Negermusik' in Pommern werd 'hot spielen' nader geprecizeerd als 'das über
mäßige Ziehen und Jaulen auf den Instrumenten': 'Jaulende Musik, abgehackte 
Rhythmen und alles, was verniggert ist, hat zu unterbleiben.' 

Dankzij Willem van Steensel van der Aa beschikte men in Nederland over veel 
nauwkeuriger omschreven criteria op grond waarvan amusementsmuziek kon 
worden beoordeeld op de aanwezigheid van 'negroïde en negritische' elementen. 
In zijn tot in detail beschreven stijlvoorschriften was in musicologische begrippen 
geformuleerd wat het departement van Volksvoorlichting en Kunsten op morele 
en politieke gronden wenste te verwerpen. In het toen gebruikelijke ambtenaren-
jargon sprak men over: 

het herstel van de Europeesche geest in de hier te lande gemaakte dans- en 
amusementsmuziek, door laatstgenoemde te ontdoen van die primitief
negroïde en/of negritische muziekelementen, die geacht kunnen worden op 
opvallende wijze in strijd te zijn met de Europeesche klankvoorstelling. 

Naleving van de stijl- en repertoirevoorschriften was na de afkondiging van het 
dans- en amusementsorkestenbesluit, wettelijk verplicht, maar door gebrek aan 
voldoende, ter zake kundige controleurs, bleven veel overtredingen onopgemerkt. 
Desalniettemin werd de bestrijding van ongewenschte muziek vanuit het depar
tement in Groningen tot aan het eind van de bezetting voortgezet. Zonder het 
gewenschte resultaat. 
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der Nederlandsche Kultuurkamer, nr. 3, 16-3-1942, 
'Besluit betreffende de instelling van de verdere 
gilden van de Nederlandsche Kultuurkamer', 2-3-
1942. 
ilf Arch.104 (NKK) iG, deel 1, J.J. van IJzeren, 
'Muziekgilde. Rapport over Maart 1942', 25-4-
1942, 1; Idem, ih, 'Aantekeningen betreffende de 
vergadering op 22 april 1942 ten departemente', 
Den Haag, 24-4-1942; Idem, iG, deel 2, 'Rap
port over de organisatorisch voorbereidende 
werkzaamheden in het Muziekgilde der Neder

landsche Kultuurkamer', zonder datum, i, 4.; 
Arch.216 (CNO), Afd. binnenlandse zaken, cir
culaires (gedrukt), Algemeene mededeelingen: Be
zettingsmaatregelen 1940 t/m 1943, H28, NN, 
'Alle zangverenigingen in Nederland in een 
bond opgenomen', persbericht, 26-3-1942; Veror
deningenblad der Nederlandsche Kultuurkamer, 
nr. 4, 30-3-1942, 'De aanmeldingsplicht voor de 
Nederlandsche Kultuurkamer', 1-2; L. de Jong, 
Het Koninkrijk der Nederlanden..., deel 5, tweede 
helft, 738, 750; Idem, deel 6, eerste helft, 451. 
'9 Arch. 102 (DVK) 23h, 'Verslag van de bijeen
komst op 31 Maart 1942 van besturen, dirigenten 
en administrateurs der orkesten in de groote zaal 
van het DVK'; Pauline Micheels, Muziek in de 
schaduw..., 229. 
60 Verordeningenblad der Nederlandsche Kultuur
kamer, nr. 4, 30-3-1942, 'De aanmeldingsplicht 
voor de Nederlandsche Kultuurkamer', 1; GAA, 
AZ (5181), Nr. 1240, 1943, brief Frans Vink aan 
de burgemeester van Amsterdam, 15-12-1943; 
Arch.104 (NKK) 270, standaardbrief NKK aan 
horeca-exploitanten, 1944. 
6' 'Kosten bemiddeling voor amusements-
musici en artisten', in: Algemeen Handelsblad, 
3-1-1942; 'Amusementsmusici en Artisten. De Ar
beidsbemiddeling', in: De Telegraaf (ochtend-
blad), 3-1-1942; Overigens had de NSB'er en lei
der van diverse omroeporkesten Otto Hendriks 
al een jaar eerder, in januari 1941, een gedetail
leerd voorstel ingediend om de arbeidsbemidde
ling voor musici onder te brengen bij het N W . 
Volgens dit plan, moest Nederland worden ver
deeld in acht districten. Voor elk district werd 
een bemiddelaar benoemd, die niet buiten zijn 
distria mocht opereren, 'daar hierdoor een con
currentie ontstaat, waarvan de orkesten de dupe 
zouden worden. De arische impresario's zullen 
met hun routine en zakenkennis voorloopig de 
districten krijgen met het grootste arbeidsveld': 
Arch.102 (DVK) i66d, Otto Hendriks, 'Arbeids
bemiddeling', 20-1-1941. 
62 Arch.104 (NKK) iG, deel 2, 'Rapport over 
de organisatorisch voorbereidende werkzaamhe
den in het Muziekgilde der Nederlandsche Kul
tuurkamer', z.d., 7 (citaat); Arch.102 (DVK) 
155c, 'Concept Besluit van den Secretaris-Gene
raal van het DVK betreffende den arbeid als 
Amusements-Artist of Musicus (Amusementsar-
tistenbesluit)', november 1941. Idem, gewijzigde 
versie, z.d. 
6 ' Ook voor muziekpedagogen werden model
contracten ontworpen, waarin minimum tarie
ven en een vakantieregeling waren vastgelegd: 
Arch.104 (NKK) iG, delen 1 en 2, 'Werkzaamhe
den Nederlandsche Kultuurkamer', 21-5-1942. 
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64 'Na jarenlange strijd: Een vrije dag voor de 
amusementsmusici', in: Het Volk, 18-10-1941 (ci
taat); 'Musici elke maandag vrij', in: De Tele
graaf, 17-10-1941; 'Vrije dag voor amusementsmu
sici', in: De Tijd, 18-10-1941; 'De Maandag vrije 
dag voor amusementsmusici', in: Nieuwe Rotter-
damsche Courant, 18-10-1941; Naar aanleiding 
van een enquête onder Amsterdamse caféhou
ders werd in december 1941 besloten dat een ont
heffing aanvraagd kon worden om de muzieklo-
ze dag niet op maandag, maar op vrijdag te hou
den: 'Vrijdag geen muziek in Amsterdamsche 
café's', in: Algemeen Handelsblad, 30-11-1941; 
'Vrijdags geen muziek in de café's', in: De Tijd, 
1-12-1941; 'De muzieklooze dag te Amsterdam. 
Facultatief op Maandag of Vrijdag', in: Het Va
derland, 12-12-1941. 
6 ' Aanvankelijk was er voor cabaret Caramellea 
dispensatie verleend en mocht het orkest van 
Wouters tot 31 december 1941 op maandagen 
doorspelen: GAA, AZ (5181), Nr.1533,1941, brief 
A.H.W. Hacke (directeur-generaal van den ar
beid) aan de burgemeester van Amsterdam, 4-11-
1941; Op verzoek van het Rijkscommissariaat 
werd de dispensatie op 10 november 1941 weer 
ingetrokken: GAA, AZ (5181), Nr.i533a, 1941, 
brief A.H.W. Hacke aan de burgemeester van 
Amsterdam, 10-11-1941. 
66 J.G. Bloem, 'De vrije dag der musici. Lang 
gekoesterde wens ging in vervulling na twintig 
jaar strijd', in: Het Volk, 20-10-1941. 
67 Arch.102 (DVK) ld, 'Overzicht der werk
zaamheden door het DVK in het tweede halfjaar 
1941 verricht', 16; Arch.104 (NKK) iG, deel i, 
brief Goedewaagen aan Hoekstra, 13-5-1942. 
68 Arch.104 (NKK) iG, deel 2, Uitnodiging tot 
bijwoning van de 'Plechtige inwijding der Neder-
landsche Kultuurkamer op 30 Mei 1942'. 
<"> Arch.104 (NKK) iG, deel 1, 'Overzicht Gil
de voor Theater den Dans tot ulto Januari 1942', 
2-2-1942, 1; Met 'het dansbesluit van 1933' werd 
gerefereerd aan de dat jaar tot stand gekomen 
wijziging van de drankwet en het op 27 april 
1933 afgekondigde Koninklijk Besluit, dat onde 
andere voorzag in voorschriften ten aanzien van 
het toezicht op en de inrichting van openbare 
dansgelegenheden en een toegangsverbod voor 
personen jonger dan 18 jaar: Arch.104 (NKK) 
15b, 'Toelichting op de Verordening betreffende 
den Gezelschapsdans', 22-8-1942; 'Burgerlijke 
overheid en de bescherming van goede zeden', 
in: DUX, 10e jaargang, nr. 6, januari 1937, 130-
131. 
7° Arch.I04 (NKK) iG, deel 1, brief G. Hoek
stra (dir.gen. der NKK) aan 'de redactie van 
"De Misthoorn"', 20-2-1942. 

71 Arch.104 (NKK) 15b, 'Toelichting bij het 
ontwerp inzake Verordening betreffende Gezel
schapsdans', z.d. (1.citaat); Idem, id, W.J. Wiers 
(zakelijk leider van het theatergilde i.o.), 'Memo
randum voor Dr Hoekstra', 2-8-1941 (2.citaat); 
Idem, iG, deel 1, 'Overzicht Gilde voor Theater 
den Dans tot ulto Januari 1942', 2-2-1942,1; 
Idem, brief G. Hoekstra (dir.gen. der NKK) aan 
'de redactie van "De Misthoorn"', 20-2-1942; 
Idem, W. Bosboom, 'Organisatie en Richtlijnen 
van het Gilde voor Theater en Dans', april 1942; 
Arch. 102 (DVK) ld, 'Overzicht van de werk
zaamheden door het DVK in het eerste halfjaar 

1941 verricht', 19. 
71 Arch.104 (NKK) iG, deel 1, 'Overzicht Gil
de voor Theater den Dans tot ulto Januari 1942', 
2-2-1942, 2. 

?3 Arch.104 (NKK) iG, deel 1, brief W. Bos
boom aan G. Hoekstra (dir.gen. der NKK), 28-2-
1942; Voor een nadere uitwerking van Bos
booms voorstellen aangaande diploma's, mini
mum lesgelden en leerlingenregistratie, zie: 
Arch.104 (NKK) iG, deel 1, W. Bosboom, 'Orga
nisatie en Richtlijnen van het Gilde voor Thea
ter en Dans', april 1942. 
74 Arch.104 (NKK) 15b, 'Toelichting op de Ver
ordening betreffende den Gezelschapsdans', 22-8-
1942 (citaat); Idem, 'Verordening van den presi
dent der Nederlandsche Kultuurkamer betreffen
de den gezelschapsdans, 1942; Idem, brief L.M. 
Weinberg namens Dirk Spanjaard (hoofd van 
afd. juridische zaken der NKK) aan 'het Hoofd 
van de Afdeeling Kabinet en Juridische Zaken 
van het DVK', 22-8-1942; De verordening werd 
ook voorgelegd aan de president van de Neder-
landschen Kultuurraad G A.S. Snijder, die on
middellijk liet weten 'geen enkel bezwaar' te heb
ben tegen uitvaardiging: Arch.104 (NKK) 15b, 
brief L.M. Weinberg namens Dirk Spanjaard 
aan 'Den President van den Nederlandschen 
Kultuurraad', 24-8-1941; Idem, brief W. Zwikker 
namens Snijder aan 'Den President van den Ne
derlandsche Kultuurkamer, 2-9-1942. 
7 ' Arch.104 (NKK) iG, deel 2, W.J. Wiers, 
'Rapport van het Gilde voor Theater en Dans 
voor DG', 10 april 1942, 1. 
76 Arch.104 (NKK) iG, deel i, brief W A Bos
boom aan G. Hoekstra (dir.gen. der NKK), 28-2-
1942; Iden, deel 2, W.J. Wiers, 'Rapport van het 
Gilde voor Theater en Dans voor DG', 10 april 
1942, 2. 
77 Arch.104 (NKK) iG, deel 1, J.J. van IJzeren, 
'Muziekgilde. Rapport over Maart 1942', 25-4-
1942, 1-2; Idem, 1 G, deel 2, 'Rapport over de or
ganisatorisch voorbereidende werkzaamheden in 
het Muziekgilde der Nederlandsche Kultuurka-
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mer', z.d., 2-3; Idem, 27 g, Frans Vink, 'Rapport 

van het Muziekgilde inzake de wenschelijkheid 

van een in te stellen Controle-Dienst bij de Ne-

derlandsche Kultuurkamer', 9-3-1943. 

?8 Verordeningenblad der Nederlandsche Kultuur

kamer, nr. 6,1-5-1942, Beschikking Goedewaa-

gen, 21-4-1942; 'Hendrik Rijnbergen: leider van 

het Muziekgilde', in: Het Vaderland, 1-5-1942; 

'Ned. Kultuurkamer. De Gildeleiders', in: De Te

legraaf, 1-5-1942; Arch.248 (Doc.I - personen), 

50, CV Hendrik Herman Badings; Arch.104 

(NKK) 4a, organisatieschema muziekgilde, 26-

10-1942; Idem, 5a, personeelslasten muziekgilde, 

11-5-1942, 1-7-1943, 18-8-1943; Idem, 27p, brief 

J.J. van IJzeren aan Goedewaagen, 'MKG Benoe

mingen', 12-8-1942; Pauline Micheels, Muziek in 

de schaduw..., 159-160. 

T> Arch.104 (NKK) 27p, brief J.J. van IJzeren 

aan Goedewaagen, 'MKG Benoemingen', 12-8-

1942; Idem, 4a, organisatieschema muziekgilde, 

26-10-1942; Idem, 5a, personeelslasten muziekgil

de, 1-7-1943, 18-8-1943; De VARA had op 2 mei 

1939 het uitvoeren van werken van de NSB'er 

Heykens verboden, maar op 15 juli 1940 werd 

dit verbod weer opgeheven: Dick Verkijk, Radio 

Hilversum..., 162,170. 
80 Arch.104 (NKK) 27m, lijst met vakgroepbe

stuurders van het muziekgilde; Idem, 4a, organi

satie-schema muziekgilde, 26-10-1942; Idem, 5a, 

personeelslasten muziekgilde, 1-7-1943, 18-8-1943; 

Idem, 5e personeelslast muziekgilde 19-1-1943; 

Idem, 5g, salarisadministratie muziekgilde; Overi

gens werd pas in april 1945 voorgesteld om Beu-

zenberg een vaste aanstelling te geven: Arch.104 

(NKK) 27 p, brief Frans Vink aan Dirk J .H.W. 

Spanjaard (Alg. bestuurder der NKK), 25-4-1945. 
8' Arch.104 (NKK) 5n, brief D .C . Molhoek 

aan 'Den Heer President der Ned. Kult. kamer', 

5-6-1943; Interviews Wim Kroon 5-6-1997 en 6-

10-1997; Bij de NKK stonden zowel Beuzenberg 

als diens vrouw geregistreerd als 'beroeps-amuse-

mentsmusici'. Volgens de gegevens op een leden

lijst uit 1944 speelde Dirk Beuzenberg fluit, saxo

foon, klarinnet en contrabas. De instrumen-

tenopgave voor zijn vrouw Johanna A. Beuzen-

berg-Reinshagen luidde: 'slgw. pauken, solo re

freinzang': Arch.104 (NKK) 31e, ledenlijst be-

roeps-amusementsmusici, incl. Massificatie, 1944. 
82 Arch.102 (DVK) 155e, brief Goverts aan het 

muziekgilde, 13-3-1942; Arch.104 (NKK) 5n, 

brief D .C . Molhoek aan 'Den Heer President 

der Ned. Kult. kamer', 13-6-1943; Interview 

Frans Poptie 5-6-1997. 
83 Arch.102 (DVK) i66g, handgeschreven aante

keningen m.b.t de zaak Nederpelt, z.d.; Dick 

Verkijk, Radio Hilversum..., 71, 192, 253, 436, 

506; Konstabel (kommandant van een vijfman

schap) was de laagste rang binnen de 'Weerafde-

ling' (WA) van de NSB. 
84 Arch.102 (DVK) i64f, H A F . Neering (Chef 

Bureau Alg. Aangelegenheden), 'Verslag der ver

gadering, bijeengeroepen door de vakgroep Amu-

sementsmusici van het Muziekgilde, op Maan

dag 22 augustus 1943 in de groote zaal van 

Krasnapolski te Amsterdam', 1, 3-4; Interviews 

W i m Sanders 5-6-1997, Ado Broodboom 5-6-

1997-
8s Arch.102 (DVK), 155e, brief Rijnbergen aan 

Goverts, 22-12-1942. 
86 Verordeningenblad der Nederlandsche Kultuur

kamer, nr. 7, 1-6-1942, Beschikking Goedewaa

gen, 15-5-1942; Arch. 102 (DVK) 155e, brief Vink 

aan Goverts, december 1941; Arch.104 (NKK) 

4a, organisatie-schema muziekgilde, 26-10-1942; 

Idem, 5e, personeelslast muziekgilde 19-1-1943; 

Idem, 5u, correspondentie E. van Rijsen (na

mens het hoofd alg. zaken der NKK) met 

Bergfeld over aanstelling F. Vink tot bestuurder 

van het muziekgilde, 1-2-1943, 8-3-1943; Idem, 

5a, personeelslasten muziekgilde, 1-7-1943, 18-8-

1943; Idem, 5g, salarisadministratie muziekgilde; 

Arch.248 (Doc.I — personen), 1793, CV Francis-

cus Lodewijk Vink. 
87 Arch. 104 (NKK) 27g, rapport Vink over ac

tiviteiten van het muziekgilde, t.b.v. de bijeen

komst van het muziekgilde op 29-3-1943, 1, 3-5; 

Notulen van deze bijeenkomst in: Idem, 27h, 

'Verslag van een bijeenkomst in het Muziekgilde 

der N K K gehouden op Maandag 29 Maart 

1943'. 1-8. 
88 Arch.102 (DVK) 24C,b, brief Goverts aan 

De Ranitz, 19-10-1943; Idem, 165b, brief Vink 

aan Goverts, 5-11-1943; Arch.104 (NKK) 28E, 

deel c, V, brieven Vink aan Van Steensel van 

der AA, 13-3-1944 en 24-8-1944; Idem, 28B, map 

28f, deel b , IV, brief Van Steensel van der AA 

aan Vink, 16-3-1944. 
89 Arch.104 (NKK) 5a, Personeelslast muziekgil

de 11-5-1942; Idem, 28a, W . H A . van Steensel 

van der Aa, 'Memorandum voor Afd. A.Z., 2-11-

1942; Idem, 27m, lijst met vakgroepbestuurders 

van het muziekgilde; Idem, 4a, organisatiesche

ma muziekgilde, 26-10-1942; Idem, 5a, perso

neelslasten muziekgilde, 1-7-1943, 18-8-1943; 

Idem, 5e personeelslast muziekgilde 19-1-1943; 

Idem, 5g, salarisadministratie muziekgilde, 1943. 
9 0 Arch.104 (NKK) 27p, brief Goverts aan 

Vink, 19-12-1942; Arch.102 (DVK) 155b, 'Afdee-

ling Muziek. Bureau Uitgeverij. Werkzaamhe

den October 1943', 2; Idem, 42A, b, beschikkin

gen t.a.v. honorarium Van Steensel van der Aa 

voor muziekkeuringen i.o.v. het DVK, 31-5-1943, 
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29-7-1943, 14-9-1943; Idem, 42A, c, beschikkin

gen t.a.v. honorarium Van Steensel van der Aa 

voor een muziekkeuring i.o.v. het DVK, 12-2-

1944 en het controleren van grammofoonplaten 

der N.V. Decca, 2-6-1944; Arch. Ministerie 

O & W , arch. Ereraden en Centrale Ereraad, 

inventaris nr. 59, 'Gegevens Bernet Kempers 

ontleend aan aantekeningen verzameld door 

M.A. Brandts Buys Jr.: Gegevens voor de 

berechting van toonkunstenaars'; Idem, brief 

Karel Bernet Kempers aan 'Ereraad voor Mu

ziek', 12-10-1945. 
9 ' Arch.102 (DVK) 165b, brief Van Steensel 

van der Aa aan Goverts, 21-7-1942. 
92 Arch.102 (DVK) 23h, 'Notulen van de be

spreking gehouden op Woensdag 25 Februari 

1942 op het DVK'; Verordeningenblad der Neder-

landsche Kultuurkamer, nr. 4, 30-3-1942, 'De aan

meldingsplicht voor de Nederlandsche Kultuur

kamer', 1; Arch.104 (NKK) iG, deel 2, brief E. 

Ot to aan Bergfeld, 5-10-1942; Idem, iG, deel 2, 

'Rapport over de organisatorisch voorbereidende 

werkzaamheden in het Muziekgilde der Neder

landsche Kultuurkamer', zonder datum, 1-2; 

Idem, 10 1, Circulaire van de afdeling D^denregi-

stratie 'Aan alle Gildebestuurders', 20-1-1943; 

Idem, 'Instructies voor de gilden inzake behande

ling aanmelding voor het lidmaatschap der Ne

derlandsche kultuurkamer', z.d. 
9 ï 'Ned. Kultuurkamer— Inschrijving van musi

ci', in: De Telegraaf, 10-10-1942. 

M Arch. 104 (NKK) 27g, rapport F. Vink over 

de relatie tussen het muziekgilde en de afdeling 

Muziek van het DVK, t.b.v. de bijeenkomst van 

het muziekgilde op 29-3-1943, 3; Notulen van 

deze bijeenkomst in: Idem, 27h, 'Verslag van 

een bijeenkomst in het Muziekgilde der NKK 

gehouden op Maandag 29 Maart 1943', 1-8. 

" 'Ned. Kul tuurkamer- Inschrijving van musi

ci', in: De Telegraaf, 10-10-1942. 
9 6 Arch.104 (NKK) 2j, D . Beuzenberg, 'Over

zicht van de werkzaamheden in de Vakgroep 

Amusementsmusici v/h Muziekgilde der Neder

landsche Kultuurkamer gedurende de periode 

van 1 September — 1 December 1942', 1. 
9 7 Arch.104 (NKK) ii, Notulen van de Kultuur-

kamerraad, 11-11-1942, 2. In de zomer van 1944 

steeg het aantal aanmeldingen tot boven de 

42.000: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan

den..., deel 6, eerste helft, 451. 
98 'De houding van het personeel werd geken

merkt door wanorde, ondisciplinair optreden, 

geïntrigeer en geroddel', aldus E. O t to over de 

stituatie die hij aantrof bij zijn aantreden als 'al

gemeen bestuurder' van de NKK in oktober 

1942: Arch.104 (NKK) 4d, E. Ot to , 'Memoran

d u m betreffende de huidige situatie van de Ne

derlandsche Kultuurkamer', 17-10-1943,1. 
99 Arch.104 (NKK) id, 'Competentie-vragen in 

verband met de Nederlandsche Cultuurkamer' , 

21-8-1941. 

'°° Arch.104 (NKK) iG, deel 2, G. Hoekstra, 

'Memorandum voor de bestuurders van LTG, 

T G D , BBKG en M K G ' , 31-3-1942. 

'<" Arch.104 (NKK) iG, deel 2/ Idem, 4 n , T . 

Goedewaagen, 'Memorandum van den Presi

dent aan de Afdeelingshoofden, de Gildeleiders 

en -bestuurders, en de Vakgroepleiders en -be

stuurders', 4-9-1942. 
101 Arch.248 ( D o e l - personen), 1283 (Ewout 

Ot to) , a5, 'Rapport betreffende de toestand bij 

de Nederlandsche Kultuurkamer', 20-12-1943, 1 

(citaat); O t to was 'kernleider van de begunstigde 

leden van de Germaansche SS' in Den Haag en 

tevens leider van de SS-Studiekring: Arch.248 

( D o e l - personen), 1283, CV Ewout Ot to ; 

Arch.102 (DVK) 155e, 'Aanstellingen in vaste 

dienst benoemd door den president der Neder

landsche Kultuurkamer'; O t to werd in dienst ge

nomen tegen een jaarwedde van f8100,-: 

Arch.104 (NKK) 6A, deel 2, Besluit tot aanstel

ling van E. O t to in vaste dienst bij de N K K per 

1-10-1942, 6-10-1942; L. de Jong, Het Koninkrijk 

der Nederlanden..., deel 6, eerste helft, 448. 
IO' Arch.102 (DVK) 164ft H- Lems. Verslag van 

proefspel door 'de Toonmeesters' , 27-9-1942; 

Arch.104 (NKK) 27ft W.H.A. van Steensel van 

der Aa, 'Weekrapport ' , donderdag 5 november 

1942. 

•04 Arch.102 (DVK) 155e, brief Goverts aan Rijn-

bergen, 19-12-1942; Idem, brief Rijnbergen aan 

Goverts, 22-12-1942. 
los Rijnbergen had al in juni 1942 geprobeerd 

om Elsenaar re ontslaan, maar omdat er geen ge

gronde redenen waren, had Goedewaagen het 

ontslag niet goedgekeurd: Arch.104 (NKK) 27p, 

brief Elsenaar aan Goedewaagen, 12-10-1942. 
106 Arch.102 (DVK) 2c, brief Goverts aan Goe

dewaagen, 5-1-1943; Een week later vond er een 

gesprek plaats tussen Goverts en Rijnbergen. 

Goverts verzocht Rijnbergen om Elsenaar, wan

neer deze zijn excuses had aangeboden, als vak

groepleider te handhaven, waarop Rijnbergen 

het verwijt uitte dat Goverts hem tegenwerkte 

en zich als 'een slecht kameraad' gedroeg: 'Dit 

heeft mij zo ernstig in mijn eer aangetast, dat ik 

dit heftige gesprek abrupt beëindigd heb en de 

deur voor Rijnbergen geopend.': Arch.102 

(DVK) 2c, brief Goverts aan Goedewaagen, 13-1-

1943-
107 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan

den..., deel 6, eerste helft, 448. 
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108 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan
den..., deel 6, eerste helft, 446-447; I. Schöffer, 
Het nationaal-socialistisch beeld van de geschiede
nis der Nederlanden..., 88-90; J.G. Visser, PTT 
IÇ40-1945: Beleid en bezetting, proefschrift univer
siteit van loeiden, Den Haag 1968, 102 e.V.; R. 
Havenaar, De NSB tussen nationalisme en 'volkse' 
solidariteit. De vooroorlogse ideologie van de Na
tionaal-Socialistische Beweging in Nederland, 
Den Haag 1983, 143-145. 
'°9 'Prof. Dr. Goedewaagen afgetreden. Mr. H. 
Reydon zijn opvolger', waarin opgenomen de af
scheidsbriefvan Seyss-Inquart aan Goedewaa
gen, 28-1-1943, in: De Telegraaf, 29-1-1943 (ci
taat); 'N.S.B, en openbaar bestuur. Inschakeling 
van het staatspolitiek secretariaat', in: De Tele
graaf, 1-2-1943; 'N.S.B, ingeschakeld in de staats-
leiding. Secretarie van Staat ingesteld. Mussen 
benoemd gemachtigden', in: De Telegraaf, 4-2-
1943; L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan
den..., deel 6, eerste helft, 448; Idem, tweede 
helft, 536-546; I. Schöffer, Het nationaal-socialis
tisch beeld van de geschiedenis der Nederlanden..., 
87. 
110 Reydon behoorde tot de oudste leden van de 
NSB. Al in 1932 had hij zich aangemeld (Stam-
boeknummer 252). De ideologische richting van 
de partij werd mede bepaald door een tweetal 
publicaties van zijn hand uit 1936 over de relatie 
tussen staatsvorm en Nederlandse volksaard. 
Sinds 1938 was hij waarnemend hoofdredacteur 
en vanaf april 1940 hoofdredacteur van de NSB-
krant Het Nationale Dagblad, voor het Nederland-
sche Volk. In december 1940 kreeg hij een lei
dinggevende positie bij de Nederlandsche land
stand, de nationaal-sococialistische organisatie 
voor boeren en tuinders: 'Levensloop van Mr. 
H. Reydon', in: De Telegraaf '29-1-1943, 2; A.A. 
de Jonge, Crisis en critiek der democratie. Anti-de
mocratische stromingen en de daarin levende 
denkbeelden over de staat in Nederland tusen 
de wereldoorlogen, Utrecht 1982, 229-232. 
'" Arch.102 (DVK) 114 al, personeelslast NKK; 
Arch.248 (Doel - personen), 1283 (Ewout 
Otto), a5, 'Rapport betreffende de toestand bij 
de Nederlandsche Kultuurkamer', 20-12-1943, S 
L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden..., 
deel 6, eerste helft, 450. 
111 De Amsterdamse verzetsgroep CS-6 werd 
beïnvloed door de Haagse zenuwarts en commu
nist G. Kastein, die in nauw contact stond met 
CPN-verzetsman Gerben Wagenaar: L. de Jong, 
Het Koninkrijk der Nederlanden..., deel 6, twee
de helft, 588. 
"' L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan
den..., deel 6, eerste helft, 449. 

"'t Arch.102 (DVK) 155e, Nota De Ranitz 'voor 
kameraad Goverts', 8-2-1943. 
"5 In april 1943 waren er van de 153 mannelijke 
ambtenaren op het DVK 46 ingelijfd bij o.a. de 
Waffen-SS, het NSKK, de hulppolitie en het 
vrijwilligerslegioen: Arch.102 (DVK) 3f, notulen 
departementsraad DVK, 2-4-1943, 3; Arch.104 
(NKK) 5e, personeelslast van de NKK, samenge
steld ten behoeve van uitzending van personeel 
naar Duitsland, inclusief begeleidend schrijven 
van E. Otto aan DVK, 19-1-1943; Idem, 2h, 
A.C. de Vries, 'Rapport van Ledenregistratie aan 
den Algemeen Bestuurder' over de week van 29 
maart t/m 3 april 1943, 7-4-1943. 
1.6 Arch.102 (DVK) 155e, 'Richtlijnen voor de af
deling Muziek van het Departement van Volks
voorlichting en Kunsten en het Muziekgilde der 
Nederlandsche Kultuurkamer ter gebiedsafbake
ning', z.d. 
1.7 Arch.102 (DVK) 155e, handgeschreven noti
tie De Ranitz aan het muziekgilde, 19-3-1943. 
"8 Arch.102 (DVK) 155e, Rapportage Rijnber-
gen aan Bergfeld over de verhouding tussen het 
muziekgilde en de afdeling Muziek van het 
DVK, 25-3-1943, 1, 3-4. 
1,9 Arch.102 (DVK) 155e, handgeschreven kant
tekeningen van Bergfeld in rapportage Rijnber-
gen, 25-3-1943, 6-7. 
120 Arch.102 (DVK) 155e, Nota De Ranitz voor 
Bergfeld, z.d. 
121 Arch. 104 (NKK), 27g, rapport F. Vink over 
de relatie tussen het muziekgilde en de afdeling 
Muziek van het DVK, t.b.v. de bijeenkomst van 
het muziekgilde op 29-3-1943, 1, 
122 Aldus verwoordde Van Steensel van der Aa 
het standpunt van De Ranitz: Arch. 104 (NKK), 
27h, 'Verslag van een bijeenkomst in het Mu
ziekgilde der NKK gehouden op Maandag 29 
Maart 1943', 1-2. 
123 Arch. 104 (NKK), 27g, rapport F. Vink over 
de relatie tussen het muziekgilde en de afdeling 
Muziek van het DVK, t.b.v. de bijeenkomst van 
het muziekgilde op 29-3-1943, 3. 
124 W.H.A. van Steensel van der Aa, zoals geci
teerd in: Arch. 104 (NKK), 27h, 'Verslag van 
een bijeenkomst in het Muziekgilde der NKK 
gehouden op Maandag 29 Maan 1943', 2. 
125 Arch. 104 (NKK), 27h, 'Verslag van een bij
eenkomst in het Muziekgilde der NKK gehou
den op Maandag 29 Maan 1943', 2-4. 
126 Idem, 4-5. 
127 F. Vink, zoals geciteerd in: Arch. 104 
(NKK), 27h, 'Verslag van een bijeenkomst in 
het Muziekgilde der NKK gehouden op Maan
dag 29 Maan 1943', 6. 
128 Arch. 104 (NKK), 27h, 'Verslag van een bij-
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eenkomst in het Muziekgilde der NKK gehou
den op Maandag 29 Maart 1943', 6-7; Rijnber-
gen refereerde met zijn opmerking aan het 'Cen
traal Bureau Orkestwezen' (CBO), een door het 
DVK in het leven geroepen instelling, belast 
met het ontwerpen van salaris- en pensioenrege
lingen voor de symfonie-orkesten. Elsenaar was 
directeur van het CBO. Volgens Rijnbergen was 
afgesproken dat vanaf november 1942 de activi
teiten van het CBO geleidelijk overgenomen 
zouden worden door de groep Concertwezen 
van het muziekgilde, maar Goverts weigerde het 
financiële beheer van de orkesten uit handen te 
geven. Nadat het CBO op 1 maan 1943 was op
geheven, werden de werkzaamheden van het bu
reau voortgezet door de afdeling Muziek van het 
DVK, onder leiding van Elsenaar: Arch.104 
(NKK) ij, 'Verslag van de bijeenkomst van den 
President en den Algemeen Bestuurder met de 
Gildeleiders, op woensdag 11 November 1942', 1; 
Arch.102 (DVK) 155e, Rapportage Rijnbergen 
aan Bergfeld over de verhouding tussen het mu
ziekgilde en de afdeling Muziek van het DVK, 
25-3-1943, 4-7. 
129 Arch.102 (DVK) 155e, Lijst met 23 klachten 
over het muziekgilde, z.d.; Arch.104 (NKK) ih, 
'Notulen van de Stafbespreking', 31 maart 1943, 
Den Haag 1-4-1943, 1. 
'î° Arch.102 (DVK) 3f, notulen departements
raad DVK, 2-4-1943, 2-3. 
'3' Arch.102 (DVK) 3f, notulen departements
raad DVK, 19-3-1943, 4. 
'32 Arch.104 (NKK) ij, 'Notulen van den Be
stuursraad', 13-4-1943, 1. 
•33 Arch.104 (NICK) ii, 'Notulen van den Kul-
tuurkamerraad', 21-4-1943, Den Haag 27-4-1943, 

4-
'34 Arch.104 (NKK) 5U, brief De Vries aan 
Bergfeld, 22-4-1943. 
'3' Arch.248 (Doel - personen), 1283 (Ewout 
Otto), a5, 'Rapport betreffende de toestand bij 
de Nederlandsche Kultuurkamer', 20-12-1943, 1-
2 (citaat); Arch.104 (NKK) ii, D.J.H.W. Span
jaard, 'Samenvatting kleine Kultuurkamerraad 
30 juni 1943', 1-7-1943, 1; Idem, 2a, 'Maandrap
port der Nederlandsche Kultuurkamer over de 
maand juli 1943, 1. 
'3' Arch.102 (DVK) 3g, notulen departements
raad DVK, 16-7-1943,1. 
'37 Arch.102 (DVK) 3g, notulen departements
raad DVK, 13-8-1943,1. 
'38 Arch.248 (Doel - personen), 1283 (Ewout 
Otto), a5, 'Rapport betreffende de toestand bij 
de Nederlandsche Kultuurkamer', 20-12-1943, 2-
1J9 Arch.102 (DVK) 23 Dl, brief Rijnbergen aan 
De Ranitz, 26-8-1943. 

M» Arch.104 (NKK) ii, H. Peltzer (Bureau Alge
meen Bestuurder), 'Verslag van den Kultuurka
merraad op donderdag 21 October 1943', 1. 
M1 Arch.102 (DVK) 3g, notulen departements
raad DVK, 19-11-1943, 1. 
M* Arch.104 (NKK) 4d, E. Otto, 'Memoran
dum betreffende de huidige situatie van de Ne
derlandsche Kultuurkamer', 17-10-1943, 4. 
M3 Arch.248 (Doel - personen), 1283 (Ewout 
Otto), a5, 'Rapport betreffende de toestand bij 
de Nederlandsche Kultuurkamer', 20-12-1943, 

2-3-
M4 Arch.104 (NKK) 6b, deel 1, Nota D.J.H.W. 
Spanjaard 'voor den wnd. Secretaris-Generaal', 
november 1943. 
MS Arch.104 (NKK) ih, 'Notulen van de Stafbe
spreking', 31 maart 1943, Den Haag 1-4-1943, 1. 
146 Verordnung nr. 27, 'betreffende bijzondere 
maatregelen op het gebied van het onderwijs aan 
universiteiten en hoogescholen', 11-3-1943, in: 
Verordnungsblatt für die besetzten niederländi
schen Gebiete, Stück 9, 13-3-1943, 125-127; Verord
nung nr. 30, 'betreffende de sluiting van bedrij
ven', 15-3-1943, in: Verordnungsblatt für die besetz
ten niederländischen Gebiete, Stück 11, 15-3-1943, 
135-145; L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan
den..., deel 6, tweede helft, Den Haag 1975, 587-
603. 
M7 Arch.104 (NKK) ih, 'Notulen van de Stafbe
spreking', 31 maart 1943, Den Haag 1-4-1943, 1. 
Ms Arch.102 (DVK) i64f, 'Vervroegde Sluiting 
van amusements- en aanverwante bedrijven', 
Perspublicate voor woensdag 17 februari 1943; 
De tekst van dit bericht werd drie dagen later in 
de dagbladen gepubliceerd: 'Nu het sluitingsuur 
vervroegd is', in: De Telegraaf, 20-3-1943; De lei
der van de hoofdafdeling Juridische Zaken van 
de NKK, Spanjaard, had herhaalde malen aange
drongen op een spoedige publicatie van het be
richt: Arch.104 (NKK) ij, 'Samenvatting van 
den bestuursraad op 18 februari 1943', Den Haag 
19-2-1943. 
M9 Arch.104 (NKK) 27J, rapport 'Vakgroep 
Amusementsmusici', z.d., 1; Met de secretaris-ge
neraal van het departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, H.M. Hirschfeld - belast 
met de uitvoering van de bedrijfssluitingen — 
werd overeengekomen dat het sluiten van 'kultu-
reele bedrijven' zou geschieden op aanwijzing 
van de afdeling Sociale Zaken van de NKK, die 
daarover adviezen inwon bij de diverse gilden: 
Arch.104 (NKK) ii, 'Notulen van den Kultuurka
merraad', 21-4-1943, Den Haag 27-4-1943, 3-4; 
'Beschikking van den gemachtigde voor den Ar
beid betreffende schadeloosstelling aan ontspan-
ningsmusici en kleinkunstartiesten', 5-5-1943, in: 
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Verordeningenblad der Nederlandsche Kultuurka
mer, nr. 3, 24-5-1943, 2. 
'!° 'Politiestandrecht in het geheele land', in: 
De Telegraaf, 1-5-1943; 'Beschikking Höhere SS-
und Polizeifiihrer', in: De Telegraaf, 1-5-1943; De 
april-mei-stakingen braken uit nadat in de dag
bladen het bericht was verschenen dat alle Ne
derlandse ex-militairen alsnog zouden worden 
weggevoerd als krijgsgevangenen: L. de Jong, 
Het Koninkrijk der Nederlanden..,, deel 6, twee
de helft, Den Haag 1975, 765 e.v. 
'5' Arch.104 (NKK) 15b, map 151de, 'Departe
ment van Sociale Zaken. Beschikking van den 
gemachtigde voot den Arbeid betreffende schade
loosstelling aan ontspanningsmusici en klein-
kunstartiesten', 5-5-1943; Idem in: Verordeningen-
blad der Nederlandsche Kultuurkamer, nr. 3, 24-5-

1943. *• 
"2 Arch.104 (NKK) 15b, map I5kk / 15 ff, 
D.J.H.V/. Spanjaard: 'Nota voor den Algemeen 
Bestuurder, Leider SZ en de Bestuurders MKG 
en TDG', 6-5-1943 (citaat); Idem, 15b, map 15 ff, 
D.J.H.W. Spanjaard: 'Aanvullende Nota voor 
den Algemeen Bestuurder, Leider SZ en de Be
stuurders MKG en TDG', 7-5-1943; Idem, aan
vullende beschikking No. 24-40A van 'De Ge
machtigde voor den Arbeid', C.J. van Rijst, z.d. 
'» Arch.102 (DVK) i64f, HA.Th. Neering 
(DVK- bureau Alg. Aangelegenheden), 'Verslag 
der vergadering, bijeengeroepen door de vak
groep Amusementsmusici van het Muziekgilde, 
op Maandag 22 augustus 1943 in de groote zaal 
van Ktasnapolski te Amsterdam', 2-3 (citaten); 
J.C. Kistemaker, 'Bijeenkomst van musici op 23 
aug. 1943 in de groote zaal van "Krasnapolsky" 
te Amsterdam', in: De Musicus, Algemeen Neder-
landsch Vaktijdschrift voor de Muziek en het 
Amusementsbedrijf, 8-9-1943, 1-3. 
'54 Arch.102 (DVK) 23 Di, brief Rijnbergen aan 
De Ranitz, 29-8-1943. 
'" Arch.104 (NKK) 2a, 'Maandrapport der 
N.K.K. over de maand augustus 1943', 12. 
's ' René Vos, Niet voor publicatie: De legale Ne
derlandse pers tijdens de Duitse bezetting, Am
sterdam 1988, 293-299, 307. 
'!7 Arch.102 (DVK) 165b, Lijst van 'Muziekorga-
nen', waaraan na 15 december 1941 geen papier 
geleverd mocht worden; Idem, lijst van 'Muzie-
korganen' waaraan na 15 december 1941 wel pa
pier geleverd mocht worden; Idem, verslag van 
'bespreking met den heer Jan Goverts' over con
centratie muziektijdschriften, z.d. 
''8 Arch.104 (NKK) 28a, W.HA. van Steensel 
van det Aa (namens de wnd. bestuurder van het 
muziekgilde, F. Vink), 'Memorandum voor de 
Afd. A.Z.', 2-11-1942. 

'» Arch.104 (NKK) 28a, W.H.A. van Steensel 
van der Aa, 'Memorandum betreffende tedactie 
en administtatie van het MKG Tijdschrift', 1-2-
1943; Zie ook: Arch.102 (DVK) 165b, brieven 
W.L. Salm & Co aan Frans Vink, 2-7-1941, 2-10-
1941. 
160 Arch.102 (DVK) 165b, Frans Vink, 'Nota 
aan den Algemeen Bestuurder der Nederland
sche Kultuurkamer van de Bestuutder van het 
Muziekgilde', 7-5-1943; Zie ook: Arch.104 
(NKK) 2a, 'Maandrapport der Nederlandsche 
Kultuurkamer over de maand juli 1943', 1; Overi
gens had ook Goverts in mei 1943 plannen uitge
werkt voor de reorganisatie van de muziekbla
den. Net als Vink stelde hij voor De Wereld der 
Muziek en De Musicus te handhaven. Bovendien 
wilde hij ook Caecilia en de muziek laten voort
bestaan 'in verband met de viering van het 100 
jarig jubileum'. De redactie zou dan onder toe
zicht van de afdeling Muziek gewijzigd en verbe
terd moeten worden. Euphonia en Musica wer
den in Goverts voorstel niet genoemd: Arch.102 
(DVK) 155b, 'Overzicht der werkzaamheden van 
de afdeeling Muziek gedurende de maand Mei 
'43'. 2-3-
'6' Arch.102 (DVK) 165b, J.G. Goverts, 'Akten
notiz Fur Herrn Haagn', 29-6-1943. 
, fa Arch.102 (DVK) 165b, J.G. Goverts, 'Akten
notiz für Herrn Dr. Bergfeld', z.d. 
,63 Arch.194 (Comm. voor de Perszuivering), 
156, nr. 135, brief Van Steensel van der Aa aan 
de afdeling Perswezen van het DVK, 27-7-1943. 
164 Frans Vink, 'Redactioneel afscheidswoord', 
in: De Wereld der Muziek, nr. 12, september 
1943. 363-364-
lS* Arch.102 (DVK) 165b, 'Overeenkomst' tus
sen het muziekgilde en de N.V. Drukkerij v/h 
L.E. Bosch & Zoon, 1-9-1943; Idem, begelei
dend schrijven van B. Otte, (hoofd advertentie-
en tijdschriftenbedrijf) aan H. Degens (hoofd 
afd. financiën van de NKK), 20-9-1943; René 
Vos, Niet voor publicatie..., 213-214. 
166 Arch.104 (NKK) 31J, D. Beuzenberg, verslag 
van de vakgroep amusementsmusici, 24-5-1944, 
53; De overeenkomst met Kistemaker werd pas 
in december 1943 getekend. Op 8-1-1944 ver
scheen De Musicus voor het eetst als officieel or
gaan van de vakgroep amusementsmusici: 
Arch.104 (NKK) 2J, D. Beuzenberg, 'Vakgroep: 
Amusementsmusici', in: 'Maandrapport van het 
Muziekgilde over december 1943'; Idem, 31ft 
'Aan ondernemers, orkestleden en musici werk
zaam in het amusementsbedrijf- Betreft: Lid-
maatschapsboek, werkvergunning en maandga
ge', overzicht van de mededelingen van de vak
groep amusementsmusici gepubliceerd in De 
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Musicus, z.d., 2; Vanaf 8-1-1944 verscheen De 

Musicus met een gewijzigd colofon, waarin 

W.H.A. van Steensel van der Aa stond vermeld 

als 'Verantwoordelijk voor de Mededeelingen 

van het Muziekgilde': De Musicus, Algemeen 

Nederlandsch Vaktijdschrift voor de Muziek 

en het Amusementsbedrijf, 12e jaargang, nr. 1, 

8-1-1944, 7. 
167 Arch.194 (Comm. voor de Perszuivering), 

156, nr. 135, E. Elsenaar, 'W.H.A. van Steensel 

van der Aa', rapport opgesteld t.b.v. van de com

missie voor de perszuivering, z.d.; Idem, begelei

dend schrijven E. Elsenaar aan van der Feltz, 29-

5-1946. 
168 Arch.104 (NKK) 5w, brief O t to aan De Ra-

nitz, 28-10-1943, waarin de brief van Vink aan 

Ot to uitvoerig geciteerd werd. 

'*' Arch.194 (Comm. voor de Perszuivering), 

156, nr.135, brief H.J. Kerkmeester aan Van 

Steensel van der Aa, 28-9-1943; Arch.102 (DVK) 

114 al, personeelslast NKK; René Vos, Niet voor 

publicatie..., 116 e.V., 361. 
170 Arch.104 (NKK) 5g, salarisadministratie mu

ziekgilde, 1943. 

'7' Arch.194 (Comm. voor de Perszuivering), 

156, nr.135, brief H.J. Kerkmeester aan Van 

Steensel van der Aa, 28-9-1943. 

'7* Arch.104 (NKK) 28e, deel C-V, brief nr. 

97591, Vink aan Van Steensel van der Aa, 'Stadi

onweg 96 II Amsterdam-Z', z.d.; Idem, 5W, brief 

O t to aan De Ranitz, 28-10-1943. 

'73 Vink meende dat hij daartoe volgens het in 

mei 1941 afgekondigde 'journalistenbesluit' niet 

verplicht was. 'Dit moge formeel juist zijn', 

schreef Goverts, 'de zaak is echter dat dr. 

Bergfeld zich op het standpunt stelt, dat ter ont

lasting van zijn werkzaamheden de copie voor 

"De Wereld der Muziek", welke hem ter goed

keuring wordt voorgelegd, eerst door mij moet 

worden beoordeeld'; Arch.102 (DVK) 2 4 0 b , 

Goverts, 'Nota voor den Secretaris-Generaal', 19-

10-1943. 

'74 Arch.102 (DVK) 2 4 C-b, B.J. Zoetemijer (bu

reau Recht en Organisatie) 'Nota betreffende de 

gildebladen', 4-11-1943. 

'75 Arch.102 (DVK) 165b, brief Vink aan 

Goverts, 5-11-1943. 
176 Arch.102 (DVK) 165b, handgeschreven kant

tekening van Goverts in brief Vink aan Goverts, 

$-11-1943. 

'77 Arch.104 (NKK) 28e, deel C-V, brief Vink 

aan Van Steensel van der Aa aangaande plaat

sing van een mededeling van de vakgroep Mu-

ziekpaedagogen, 24-8-1944; Idem, brief Vink aan 

Van Steensel van der Aa aangaande niet geplaat

ste kopij van regionale correspondenten, 13-3-

1944; Idem, 28f, deel IV, brief Van Steensel van 

der Aa aan Vink, 16-3-1944. 

•7» Arch.104 (NKK) 28e, deel A, brief Goverts 

aan Van Steensel van de Aa, 21-2-1944; Het be

wuste artikel was door Van Steensel van der Aa 

zelf geschreven en handelde over 'Afrikaanse 

koorvormen in de Amerikaansche Negermu-

ziek': Arch.104 (NKK) 28c, ingezonden copy 

voor Of Wereld der Muziek, inclusief bijgevoegd 

briefje (anoniem) met de tekst: 'Of deze schrijf

sels vernietigd kunnen worden, Bergfeld heeft ze 

geloof ik al afgekeurd?'. 

'79 Arch.104 (NKK) 28e, deel A, brief Goverts 

aan Van Steensel van de Aa, 8-6-1944. 
180 Arch.104 (NKK) 28f, deel II, brief Van 

Steensel van der Aa aan Goverts, 18-4-1944; Zie 

ook: Idem, 28f, deel III, brief Van Steensel van 

der Aa aan Kistemaker, 18-4-1944. 

'8' Arch.104 (NKK) 28f, deel II, brief Van 

Steensel van der Aa aan Goverts, 26-4-1944; Zie 

ook: Idem, 28f, deel IV, brief Van Steensel van 

der Aa aan Beuzenberg, 26-4-1944. 
182 Arch.104 (NKK) ii, 'Verslag van den Kul-

tuurkamerraad op donderdag 12 juli 1944', 3. 

'*> Arch.104 (NKK) 28e, deel A, brief B. Ot te , 

(hoofd advertentie- en tijdschriftenbedrijf van de 

N V . Drukkerij v/h L.E. Bosch & Zoon) aan 

Van Steensel van der Aa, 17-10-1944 (citaat); 

Idem, 28e, deel C, brief Vink aan Van Steensel 

van der Aa, 8-9-1944. 

'8* Arch.104 (NKK) 28e, deel C, brieven Van 

Steensel van der Aa aan F. Vink, 1-11-1944 en 29-

12-1944. 

'8* Arch.104 (NKK) 28f, deel B, brief Van 

Steensel van der Aa aan J J . Kistemaker, 27-1-

1945-
'8S Frans Vink, 'De vakgroepen in het Muziek

gilde en een woord ter opwekking van de juiste 

waardeering', in: Mededeelingenblad van het Mu

ziekgilde der Nederlandsche Kultuurkamer, nr. 2, 

januari-februari 1945, 5-6. 

'87 Arch.102 (DVK) 25 Ay, brief De Ranitz aan 

D.J .H.W. Spanjaard (Wnd. Algmeen Besruur-

der van de NKK), 16-12-1943; Zie ook: Idem, 

brief D J . du Croo (kabinetschef van De Ranitz) 

aan Spanjaard, 10-12-1943. 
188 Arch.102 (DVK) 155b, 'Overzicht van de 

Werkzaamheden der Afdeeling Muziek in de 

maand September 1943', 4; Zie ook: Idem, no

vember 1943, 'Bureau Lichte en Mechanische 

Muziek', 2; Idem, januari 1944, 'Bureau Lichte 

Muziek', 5; Idem, februari 1944, 'Bureau Alg. 

Aangelegenheden', 4. 

' 8 ' Arch.104 (NKK) 15 hh, 'Verordening van 

den president der Nederlandsche Kultuurkamer 

betreffende het lidmaatschapsboek voor amuse-
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mentsmusici', 23-9-1943; Idem in: Verordeningen-

blad der Nederlandsche Kultuurkamer, nr. 4, 1-10-

1943, Verordening nr. 7, 23-9-1943, 1. 

'9° Arch.104 (NKK) 15 hh, D . Beuzenberg, 'Toe

lichting behoorend bij het Concept-Arbeids-

boek', 8-2-1943; Idem, 'Concept Verordening 

van den President der Nederlandsche Kultuurka

mer betreffende het arbeidsboek voor amuse-

mentsmusici', 18-2-1943; Het standpunt van het 

ministerie van Sociale Zaken werd tijdens een 

bespreking op het D V K vertolkt door de direc

teur van het Rijksarbeidsbureau, J A . Knetsch: 

Arch.102 (DVK) 155b, handgeschreven toevoe

ging op (ontwerp) 'maandoverzicht' van de afde

ling Muziek, mei 1943; Idem, 'Overzicht der 

werkzaamheden van de afdeeling Muziek gedu

rende de maand Mei 1943', 2 (citaat). 

'9' Arch.103 ( N O ) 1449, brief Beuzenberg aan 

'Rijks Radio Omroep — Afd. Personeelszaken', 15-

11-1943; Idem, brief A . Q . Kolff (hoofd van de af

deling Personele en Sociale Zaken van de N O ) 

aan 'het Muziekgilde der Nederlandsche Kul

tuurkamer', 24-11-1943. 

'92 Arch.104 (NKK) 2j, D . Beuzenberg, 'Vak

groep: Amusementsmusici ' , in: 'Maandrapport 

van het Muziekgilde over december 1943'; Idem, 

3if, 'Aan ondernemers, orkestleden en musici 

werkzaam in het amusementsbedrijf- Betreft: 

Lidmaatschapsboek, werkvergunning en maand

gage', overzicht van de mededelingen van de vak

groep amusementsmusici gepubliceerd in De 

Musicus, z.d., 4. 

'93 Arch.104 (NKK) 3if, 'Voorwaardelijk Lid

maatschapsboek N o . 01217, Muziekgilde der Ne

derlandsche Kultuurkamer, Vakgroep Amuse

mentsmusici'; Idem, 'Aan ondernemers, orkestle

den en musici werkzaam in het amusementsbe

drijf— Betreft: Lidmaatschapsboek, werkvergun

ning en maandgage', overzicht van de medede

lingen van de vakgroep amusementsmusici gepu

bliceerd in De Musicus, z.d., 1. 

'94 Arch.104 (NKK) 3ii, Frans Vink, 'Rapport 

over de Vakgroep Amusementsmusici van het 

Muziekgilde', z.d., 2; Goverts ging met Vinks 

uiteenzetting 'volkomen accoord': Idem, handge

schreven antwoord van Goverts onder aan het 

rapport, 6-2-1944. 

'9> Arch.104 (NKK) 2j, D . Beuzenberg, 'Vak

groep: Amusementsmusici' , in: 'Maandrapport 

van het Muziekgilde over juli 1943', 6; Idem 2a, 

maandrapport van de N K K over juli 1943, 'Amu

sementsmusici', 8; Idem, maandrapport van de 

NKK over augustus 1943, 'Vakgroep: Amuse

mentsmusici', 12; Idem, 3d, E. van Rijssen 

(hoofd afdeling Personeelszaken van de NKK), 

'Rapport inzake mijn bezoek aan de Vakgroep 

Amusementsmusici van het Muziekgilde', 7-10-

1943,1. 

's* Arch.104 (NKK) 3ii, Frans Vink, 'Rapport 

over de Vakgroep Amusementsmusici van het 

Muziekgilde', z.d., 2. 
197 Arch.104 (NKK) 2j, maandrapport van het 

muziekgilde over december 1943, 'Vakgroep: 

Amusementsmusici - Ondervakgroep: Ama

teurs'; Idem, 27t, 'Instructie MK No 8 - Overge

nomen uit "Hoteca" dd. 15 April 1944'; Idem, 

3if, 'Aan ondernemers, orkestleden en musici 

werkzaam in het amusementsbedrijf- Betreft: 

Lidmaatschapsboek, werkvergunning en maand

gage', overzicht van de mededelingen van de vak

groep amusementsmusici gepubliceerd in De 

Musicus, z.d., 1, n . 

'98 Arch.104 (NKK) 3if, P. Standaart (Assistent 

Beuzenberg), standaardbrief met toelichting aan

gaande het 'Tijdelijk Lidmaatschapsboek voor 

amateur-amusementsmusici', z.d. (citaat); Frans 

Vink, 'De belangen der vakgroep amusements

musici der Nederlandsche Kultuurkamer', in: De 

Wereld der Muziek, april 1944. 

'99 Arch.104 (NKK) 27J, rapport 'Vakgroep: 

Amusementsmusici', z.d., 1; Idem, 27t, 'Instruc

tie M K N o 8 - Overgenomen uit "Horeca" dd. 

15 April 1944'. 
200 Arch.104 (NKK) 3if, 'Aan ondernemers, or

kestleden en musici werkzaam in het amuse

mentsbedrijf— Betreft: Lidmaatschapsboek, werk

vergunning en maandgage', overzicht van de me

dedelingen van de vakgroep amusementsmusici 

gepubliceerd in De Musicus, z.d., 8 (citaat); De 

hier geciteerde klasse-indeling stemde grofweg 

overeen met de aanvankelijke indeling, zoals die 

in juli 1943 door Beuzenberg was voorgesteld: 

Idem, 3ii, D . Beuzenberg, 'Maatregelen strekken

de tot verbetering van de hedendaagsche amuse-

mentsmuziek en opvoering van de vakbekwaam

heid van de musici werkzaam in de amusements-

bedrijven', 14-7-1943; Arch.102 (DVK) 155a, 'Aan 

alle H .H. Inspecteurs en Controleurs. Aanvullen

de Instructies voor het uitvoeren van controles, 

in verband met in den laatsten tijd verschenen 

nieuwe verordeningen en bepalingen', z.d-, 1; 

Frans Vink, 'De belangen der vakgroep amuse

mentsmusici der Nederlandsche Kultuurkamer', 

in: De Wereld der Muziek, april 1944. 
201 Arch.104 (NKK) 3if, 'Aan ondernemers, or

kestleden en musici werkzaam in het amuse

mentsbedrijf- Betreft: Lidmaatschapsboek, werk

vergunning en maandgage', overzicht van de me

dedelingen van de vakgroep amusementsmusici 

gepubliceerd in De Musicus, z.d., 7-9; Begin 1943 

was ook aan de impressario's advies gevraagd 

'over de klasse-indeeling der amusementsmusici': 

4 2 1 
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Arch.104 (NKK) ij, Notulen van de bestuurs

raad van 16 maart 1943, Den Haag 17-3-1943. 
102 Arch.104 (NKK) Jii, E. van Rijssen (hoofd 

afdeling Personeelszaken van de NKK), 'Rapport 

inzake mijn bezoek aan de Vakgroep Amuse-

mentsmusici van het Muziekgilde', 7-10-1943, 2. 
2°î Arch.104 (NKK) iG, deel 2, 'Rapport over 

de organisatorisch voorbereidende werkzaamhe

den in het Muziekgilde der Nederlandsche Kul

tuurkamer' , z.d., 7; Idem 311, brief D.J .H.W. 

Spanjaard aan Beuzenberg, 22-1-1943; Idem, D. 

Beuzenberg, 'Keuring op vakbekwaamheid van 

amateur-dans- en amusementsorkesten', z.d. 
2°4 Arch.104 (NKK) 3ii, D . Beuzenberg, 'Maat

regelen strekkende tot verbetering van de heden-

daagsche amusementsmuziek en opvoering van 

de vakbekwaamheid van de musici werkzaam in 

de amusementsbedrijven', 14-7-1943. 
2 ° ' Arch.104 (NKK) 31h, F. Vink, 'richtlijnen be

treffende de in 1943 te Den Haag door het mu

ziekgilde te organiseeren proeven van bekwaam

heid', 11-10-1943; Idem, F. Vink, 'Normen der 

proeven van bekwaamheid voor beroeps-amuse-

mentsmusici ' , 1943. 
206 Arch.102 (DVK) 155b, 'Concept - Maandver

slag van de afdeeling Muziek over de maand Ja

nuari 1944', 2-3. 
M? Arch.102 (DVK) 164*7 Arch.104 (NKK) 3or, 

'Bespreking van de heeren Badings en van Bei-

num (Regelingscommissie Staatsexamens) met 

de heeren Goverts en Vink op 25 Februari 1944' 

(citaten); Arch. 102 (DVK) 164^ brief Goverts 

aan van der Haagen, 6-4-1944; Idem, 155b, 'Ver

slag van de afdeeling Muziek over de maand fe

bruari 1944', 4. 
208 Frans Vink, 'De belangen der vakgroep amu-

sementsmusici der Nederlandsche Kultuurka

mer' , in: De Wereld der Muziek, april 1944. 
209 Arch.104 (NKK) 31h, kostenbegroting 'on

derzoek vakbekwaamheid beroeps-amusements-

musici' van F. Vink aan 'het wnd. Hoofd van 

Afd. Financiën der Nederlandse Kultuurkamer', 

17-6-1944. 
2 ,0 Arch.104 (NKK) 31h, brief Badings aan 'het 

Muziekgilde der Nederlandsche Kultuurkamer', 

10-7-1944; Idem, 'Concept Oproep' , z.d. 
211 Arch.104 (NKK) 31e, D . Beuzenberg, 'Massi

ficatie van Beroeps-Amusementsmusici', 1-7-

1944, 1-7. 
212 Arch.104 (NKK) 31e, ledenlijsten beroeps-

amusementsmusici, incl. klassificatie, z.d. 
2I5 Frans Vink, 'De belangen der vakgroep amu-

sementsmusici der Nederlandsche Kultuurka

mer', in: De Wereld der Muziek, april 1944. 
214 Arch.104 (NKK) I5ff, 'Concept-verordening 

van den President der Nederlandsche Kultuurka

mer betreffende de minimum-gages voor amuse-

mentsmusici' , 18-3-1943. 
2,s Verordnung nr. 211, 'betreffende de Neder

landsche Kultuurkamer', 22-11-1941, artikel 23, 

lid 2, in: Verordnungsblatt fiir die besetzten nieder

ländischen Gebiete, Stück 47, 25-11-1941, 909-910. 
2,6 Arch.104 (NKK) 15z, I5aa, 15fr, 16b, concept

regelingen betreffende honoraria, gages en overi

ge arbeidsvoorwaarden voor amusementsmusici 

en kleinkunstartiesten; Ook de door het persgil-

de van de N K K in 1943 ontworpen salaris- en 

rechtspositieregelingen voor journalisten werden 

door 'de gemachtigde voor den arbeid' afge

keurd: René Vos, Niet voor publicatie....192-194, 

287-289. 
217 Arch.104 (NKK) ih, 'Notulen van de stafbe

spreking', 14-4-1943. 
218 Arch.104 (NKK) I5ff 'Concept-regeling van 

den Gemachtigde voor den Arbeid betreffende 

de minimum-gages voor amusementsmusici', 12-

5-1943-

"» Arch.104 (NKK) i5ff, F.C. Roels (hoofd van 

de afd. Kabinet en juridische zaken op het 

DVK), 'Nota voor Mr. D.H.J .W. Spanjaard', in 

antwoord op diens schrijven van 12 mei 1943, z.d. 
220 Arch.104 (NKK) I5ff brief Spanjaard aan 

Beuzenberg, 20-6-1944. 
221 Anordnung nr. 43, 'betreffende de verplich

ting tot aanmelding voor den arbeidsinzet', 6-5-

1943, in: Verordnungsblatt für die besetzten nieder

ländischen Gebiete, Stück 14, 7-5-1943, 173-176. 
122 Arch.104 (NKK) 2j, D . Beuzenberg, 'Vak

groep: Amusementsmusici' , in: 'Maandrapport 

van het Muziekgilde over juli 1943', 6 (citaat); 

Idem 2a, maandrapport van de NKK over juli 

1943, 'Amusementsmusici', 8. 
223 Arch.104 (NKK) 27J, rapport 'Vakgroep: 

Amusementsmusici ' , z.d., 1. 
22-t Arch.104 (NKK) 2j, D. Beuzenberg, 'Vak

groep: Amusementsmusici' , in: 'Maandrapport 

van het Muziekgilde over juli 1943', 6. 
225 Arch.104 (NKK) 2a, maandrapport van de 

N K K over augustus 1943, 'Vakgroep: Amuse

mentsmusici' , 12. 
226 Arch.104 (NKK) 27J, G.H. Priem, 'Bemidde

ling tot Materiaalvoorziening: Betr.: Kleeding en 

Schoeisel', z.d. (citaat); Arch.104 (NKK) 3if, 

'Aan ondernemers, orkestleden en musici werk

zaam in het amusementsbedrijf- Betreft: Lid-

maatschapsboek, werkvergunning en maandga

ge', overzicht van de mededelingen van de vak

groep amusementsmusici gepubliceerd in De 

Musicus, z.d., 11. 
227 Arch.104 (NKK) 27J, 'Andere sociale voorzie

ningen', lijst toegevoegd aan rapport 'Vakgroep: 

Amusementsmusici ' , z.d. 
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228 Arch.104 (NKK) 2J, maandrapport van het 

muziekgilde over december 1943, 'Vakgroep: M u -

ziekhandel'; Idem, 27J, rapport 'Vakgroep: Arau-

sementsmusici', z.d., 1; Arch.102 (DVK 156J, 

brieven Ch.L. van Weijnsbergen (wnd. bestuur

der van de vakgroep muziekhandel der NKK) 

aan A.J. Timmers (dienst van den algemeen ge

machtigde voor de inbeslaggenomen goederen), 

18-11-1943 en 19-11-1943. 

"5 Arch.102 (DVK) 166e, brief K. Henkelman 

aan NKK, 27-9-1943; Overigens was 2,50 per 

uur volgens Frans Vink geen onredelijk bedrag, 

'omdat dit tarief reeds jaren voor den oorlog 

door de N.T.B, was vastgesteld'. Tegelijkertijd 

erkende hij evenwel dat het probleem van gage-

opdrijving zich voordeed: Idem, brief n.a.v. de 

kwestie Henkelman van Vink aan Goverts, 5-10-

1943-
230 Arch.104 (NKK) 3if, 'Aan ondernemers, or

kestleden en musici werkzaam in het amuse-

mentsbedrijf- Betreft: Lidmaatschapsboek, werk

vergunning en maandgage', overzicht van de me

dedelingen van de vakgroep amusementsmusici 

gepubliceerd in De Musicus, z.d., 3. 

f Arch.104 (NKK) 27J, rapport 'Vakgroep: 

Amusementsmusici', z.d., 1; Volgens E. van Rijs-

sen (hoofd afdeling Personeelszaken van de 

NKK) ontving Beuzenberg tussen 1-1-1943 en 22-

9-1943 in totaal 1991 bezoekers: Idem, 3ii, E. van 

Rijssen, 'Rapport inzake mijn bezoek aan de 

Vakgroep Amusementsmusici van het Muziekgil

de', 7-10-1943, 2; Idem, 2J, D . Beuzenberg, 'Vak

groep: Amusementsmusici', in: 'Maandrapport 

van het Muziekgilde over juli 1943', 6; Idem, 3if, 

'Aan ondernemers, orkestleden en musici werk

zaam in het amusementsbedrijf — Betreft: Lid

maatschapsboek, werkvergunning en maandga

ge', overzicht van de mededelingen van de vak

groep amusementsmusici gepubliceerd in De 

Musicus, z.d., 11; In december 1943 werden de 

spreekuren in Amsterdam verplaatst naar de We

teringschans, maar volgens Beuzenberg was dat 

geen vooruitgang: 'De bezoekers moeten op een 

smallen gang, staande wachten, hetgeen niet be

vorderlijk voor het prestige moet worden ge

acht': Idem, 2J, D . Beuzenberg, 'Vakgroep: Amu

sementsmusici', in: 'Maandrapport van het M u 

ziekgilde over december 1943'. 
232 Arch.104 (NKK) 27J, rapport 'Vakgroep: 

Amusementsmusici', z.d., 1 (citaat); Van de 

twaalf in juli 1943 aanhangig gemaakte geschillen 

werd er overigens wel een doorverwezen naar de 

rechter: Idem, 2J, D . Beuzenberg, 'Vakgroep: 

Amusementsmusici', in: 'Maandrapport van het 

Muziekgilde over juli 1943', 6; In augustus 1943 

werden veertien geschillen behandeld, waarvan 

er acht een 'uitgebreid onderzoek' vereisten: 

Idem 2a, maandrapport van de NKK over augus

tus 1943, 'Vakgroep: Amusementsmusici', 12; Ge

durende de eerste negen maanden van 1943 wer

den er 181 geschillen door Beuzenberg behan

deld: Idem, 3ii, E. van Rijssen, 'Rapport inzake 

mijn bezoek aan de Vakgroep Amusementsmusi

ci van het Muziekgilde', 7-10-1943, 2; Van 1-9-

1942 tot 1-12-1942 werden in totaal 73 geschillen 

aanhangig gemaakt: Idem, 2J, D . Beuzenberg, 

'Overzicht van de werkzaamheden in de Vak

groep Amusementsmusici v/h Muziekgilde der 

Nederlandsche Kultuurkamer gedurende de peri

ode van 1 September - 1 December 1942', 1. 
233 Ajch.104 (NKK) 31J, 'Bijlage behoorend bij 

het Verslag van de Vakgroep Amusementsmusi

ci. Overzicht van de belangrijkste geschillen aan

hangig gemaakt bij de Vakgroep Amusements

musici', 24-5-1944, 12 (Willebrandts) 14 (Van 't 

Hoff); 'Dick, Bill en Tony Lambrechts', ingezon

den brief van Lyra Lambrechts met naschrift van 

de redactie in: NJA-Bulletin, nr. 17, september 

1995, 8-9. 
2 « Arch.104 (NKK) 2j, D . Beuzenberg, 'Over

zicht van de werkzaamheden in de Vakgroep 

Amusementsmusici v/h/ Muziekgilde der Neder

landsche Kultuurkamer gedurende de periode 

van I September - 1 December 1942', 1. Idem, 

3if, 'Aan ondernemers, orkestleden en musici 

werkzaam in het amusementsbedrijf- Betreft: 

Lidmaatschapsboek, werkvergunning en maand

gage', overzicht van de mededelingen van de vak

groep amusementsmusici gepubliceerd in De 

Musicus, z.d., 1; Idem, 31J, 'Bijlage behoorend bij 

het Verslag van de Vakgroep Amusementsmusi

ci. Overzicht van de belangrijkste geschillen aan

hangig gemaakt bij de Vakgroep Amusements

musici', 24-5-1944; Idem, 311, D . Beuzenberg, 

'Rapport over bemiddeling voor amusementsmu

sici', z.d. 
235 Arch.104 (NKK) 3if, 'Aan ondernemers, or

kestleden en musici werkzaam in het amuse

mentsbedrijf- Betreft: Lidmaatschapsboek, werk

vergunning en maandgage', overzicht van de me

dedelingen van de vakgroep amusementsmusici 

gepubliceerd in De Musicus, z.d., 4. 
236 Arch.104 (NKK) 27J, rapport 'Vakgroep 

Amusementsmusici', z.d., 1 (citaat); Idem, 27t, 

'Instructie MK No 8 - Overgenomen uit "Hore

ca" dd. 15 April 1944'. 
237 Arch.104 (NKK) 3if, 'Aan ondernemers, or

kestleden en musici werkzaam in het amuse

mentsbedrijf- Betreft: Lidmaatschapsboek, werk

vergunning en maandgage', overzicht van de me

dedelingen van de vakgroep amusementsmusici 

gepubliceerd in De Musicus, z.d., 1-2, 6-7; Idem, 
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27t, 'Instructie M K N o 8 - Overgenomen uit 

"Horeca" dd. 15 April 1944', 1 e.v. 
238 Arch.104 (NKK) 27J, rapport 'Vakgroep 

Amusementsmusici', z.d., 1 (citaat); Idem, 3if, 

'Aan ondernemers, orkestleden en musici werk

zaam in het amusementsbedrijf — Berreft: Lid-

maatschapsboek, werkvergunning en maandga

ge', overzicht van de mededelingen van de vak

groep amusementsmusici gepubliceerd in De 

Musicus, z.d., 4. 
239 'Kosten bemiddeling voor amusementsmusi

ci en artisten', in: Algemeen Handelsblad, 3-1-

1942; 'Amusementsmusici en Artisten. De Ar

beidsbemiddeling', in: De Telegraaf (ochteaà-

blad), 3-1-1942. 
2<° Arch.102 (DVK) 165e, brief R.A. Verwey 

(waarnemend secretaris-generaal van het departe

ment van Sociale Zaken) aan DVK, 3-9-1941; 

Het aantal geconcessioneerde arbeidsbemidde

laars was in de tweede helft van 1941 terugge

bracht van 27 tot 4. Bij 19 van de 23 gesaneerde 

bedrijven betrof het 'niet-arische concertbu

reaus': Arch.102 (DVK) id, 'Overzicht der werk

zaamheden door het DVK in het tweede halfjaar 

1941 verricht', 16; Arch.104 (NKK) iG , deel 2/ 

Idem, ie, 'Overzicht van de werkzaamheden der 

Nederlandsche Kultuurkamer i.o. in het rweede 

halfjaar 1941 ver r ich t - Muziekgilde', 4; Arch.216 

(CNO) , Afd. binnenlandse zaken, circulaires (ge

drukt), Algemeene mededeelingen: Bezettingsmaat-

regelen 1940 t/m 194}, H28, N N , 'Amusements

musici en artisten (bemiddelingskosten)', 2-1-

1942; Behalve de vier genoemde concertbureaus 

kreeg ook het bureau van Anton Dirxks in Am

sterdam in 1943 een vergunning: Arch.103 (NO) 

1495, brief A. van Herk (bestuurder van de vak

groep kleinkunst van het gilde voor theater en 

dans) aan 'het hoofd van de Programmadienst 

der Nederlandsche Omroep ' , 4-11-1942; 'Concert-

bureaux', in: De Musicus: Algemeen Neder-

landsch Vaktijdschrift voor de Muziek en het 

Amusementsbedrijf, 11e jaargang, nr. 18, 8-9-

1943. 7-
241 Volgens A. van Herk was het de vier bemid

delaars toegestaan 'van den geëngageerde en on

dernemer ieder 5 % der overeengekomen gage te 

vorderen': Arch.103 (NO) 1495, A. van Herk aan 

'het hoofd van de Programmadienst der Neder

landsche Omroep ' , 4-11-1942. 
242 Arch.104 (NKK) 19k, C .H.F . Schwing, 'Rap

port over Frans Mikkenie, Impresario', 17-10-

1942. 

*43 Arch.104 (NKK) 3ii, D . Beuzenberg, 'Rap

port over bemiddeling voor amusementsmusici -

Gronden waarop de arbeidsbemiddeling met 

winst-oogmerk vervangen moet worden door 

een bemiddeling uitgaande van het Muziekgilde 

der Nederlandsche Kultuurkamer', z.d. 
244 Arch.104 (NKK) 2j, D . Beuzenberg, 'Over

zicht van de werkzaamheden in de Vakgroep 

Amusementsmusici v/h Muziekgilde der Neder

landsche Kultuurkamer gedurende de periode 

van 1 September - 1 December 1942', 1; Idem, ij, 

D. Spanjaard, 'Samenvatting bestuursraad 9 

maart 1943', Den Haag 10-3-1943. 
245 Arch.104 (NKK) i j , D . Spanjaard, 'Samen

vatting bestuursraad 9 maart 1943', Den Haag 10-

3-1943-
246 Arch.104 (NKK) i j , D . Spanjaard, 'Notulen 

van den bestuursraad' van 6 april 1943, Den 

Haag, 7-4-1943; Idem, 2a, 'Maandrapporr der 

Nederlandsche Kultuurkamer over de maand 

juli 1943, 1. 

^7 Arch.102 (DVK) 23Bt, Nota D . Spanjaard 

'voor den W n d Secretaris-Generaal van het De

partement van Volksvoorlichting en Kunsten. In 

aansluiting op de bespreking van 24 Juli j . l . ' , 26 

juli 1943. 
148 Verordnung nr. 20, 'betreffende de beper

king ten aanzien van het veranderen van betrek

king (verordening veranderen van betrekking)', 1-

3-1943, in: Verordnungsblatt für die besetzten nie

derländischen Gebiete, Stück 7, 1-3-1943, 99-106; 

L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden..., 

deel 6, tweede helft, 754-2. 
249 Arch.102 (DVK) 23Bt, Nota D . Spanjaard 

'voor den W n d Secretaris-Generaal van het De

partement van Volksvoorlichting en Kunsten' , 

12-4-1944. 
2*° Arch.102 (DVK) 23Br, brief De Ranitz aan 

Otto, 9-9-1943 incl. afschrift nota Goverts 'voor 

den secretaris-generaal', met kanttekening 

Bergfeld: 'Einverstanden wenn es sich nur um 

Amüsementsmusiker und Varietekünstler han

delt'. 
2S' Arch.104 (NKK) ii, notulen van de Kultuur-

kamerraad, 22-12-1943; Arch.102 (DVK) 23Bt, 

Nota D. Spanjaard 'voor den W n d Secretaris-
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ten'. 
110 J. van Haaren, 'Voorwoord bij het verschij
nen van het Eerste Bovengrondse Nummer', in: 
Tuney Tunes, nr. 9, september 1944, 1 (citaten); 
Henk van Gelder, Hester Carvalho, Gouden tij
den: Vijftig jaar Nederlandse popbladen, Amster-
dan 1994, 9-12. 
111 Henk de Wolf, 'Vaak gehoord, doch weinig 
gezien', delen 1 en 2, in: Luistergids, ie jaargang, 
nrs. 10 en 11,13-3-1942 en 20-3-1942; 'Wij spra
ken met Dick Willebrandts', in: Luistergids, ie 
jaargang, november 1942; Willem W. Water
man, 'Rond de Microfoon', in: Cinema ér Thea
ter, 9-7-1943 en 20-8-1943; Henk van Gelder, 
Jacques Klöters, Door de nacht klinkt een lied..., 
104. 
111 Het Amusements bedrijf, in mei 1942 ontstaan 
door samenvoeging van De Komeet (vakblad 
voor het amusementsbedrijf) en De Kermisgids 
(vakblad voor kermisexploitanten), fungeerde als 
'officieel orgaan van de vakgroep "kermisinrich-
tingen"'. Deze vakgroep maakte deel uit van de 
bedrijfsgroep detailhandel van de nieuwe 'Orga
nisatie voor het Nederlandsche Bedrijfsleven', 
die o.l.v. de Rotterdamse bankier Henri L. Wol-
tersom naar het voorbeeld van de Duitse 'Wirts-
schaftskammer' was opgebouwd: 'Veranderin
gen' / 'Als het getij verloopt verzet men de ba
kens', in: Amusementsbedrijf, 16-4-1942; 'Nieuwe 
Bedrijfsorganisatie' / F.P.G. Robbe, 'bedrijfsorga
nisatie in verband met de ingestelde vakgroep 
kermisinrichtingen', in: Amusementsbedrijf, 1-7-
1942; Tot dolle dinsdag kwam het Amusementsbe
drijf, dat tot ongenoegen van Frans Vink 'veel 
uitgebreider' was dan De Musicus en 'van een be
tere kwaliteit papier', tweemaal in de week uit. 
Het laatste nummer verscheen op 16 augustus 
1944: Arch. 104 (NKK) ii, 'Verslag van den Kul-
tuurkamerraad' 12-7-1944', 3. 
"' Interview met Johnny Steggerda, in: Amuse
mentsbedrijf, 1-5-1942; Cor Dokter, 'Problemen 
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der amusementsmuziek — Het oordeel van zes 

prominente musici', in: Amusementsbedrijf, 16-3-

1943. 

"4 'Van Jazz tot Swing. Dansmuziek-zwijme-

laars contra Swingfans en Jitterbugs', in: De Gil, 

nr. 12, 16-8-1944, 4 (eerste citaat); 'Van Jazz tot 

Swing. Massale Orchestratie en Improvisatie. De 

periode voor mei 1940', in: De Gil, nr. 13, 30-8-

1944, 4 (tweede citaat). 

" s 'Van Jazz tot Swing. Zazou-Club' , in: De 

Gil, nr. 12,16-8-1944, 4; 'N .B.C. & B.B .C ' , in: 

De Gil, nr. II, 2-8-1944, 3-

"6 Arch.249 (Doc.II - zaken), 616 (Pers), 

'Enkele gegevens betr. de Abt. Aktiv-Propa

ganda van het Rijkscommissariaat', z.d., 1-3; 

'Annexatie van Duitsch Grondgebied', in: De 

Gil, nr 9, 5-7-1944, 1; 'Na Parijs Amsterdam 

bevrijd', in: De Gil, nr. 13, 30-8-1944, 1; K. Hof

meester, R. Jansen, '1944, Het blad de Gil, 

Humor als wapen voor de Duitsers', in: Skript, 

historisch tijdschrift, jaargang 8, nr. 1, maart 

1986,14-25. 
117 Dick Verkijk, Radio Hilversum..., 713 (ci

taat); Arch. 249 (Doc.II - z a k e n ) , 616 (Pers), 'En

kele gegevens omtrent propaganda-centrales tij

dens de bezetting', z.d.; In De Gil van 30 augus

tus 1944 werd gemeld dat men reeds met radio

uitzendingen was begonnen: 'Wij hebben er al 

twee weken zulke swinghalfuurtjes opzitten': 'De 

Gil-Club', in: De Gil, nr. 13, 30-8-1944, 3. 
1,8 Interviews Harry Coster 15-1-1999, G.M. 

(Ger) Oord 18-1-1999, Paul A.J. Wijnhoff 26-9-

1994 en 18-1-1999; Leo Boudewijns, 'n Hele 

Kunst..., 16; Leo Boudewijns, Honderd jaar rond: 

(fono)grafisch Nederland 1987, Amstelveen 1987, 

32-33; Horst H . Lange, Jazz in Deutschland..., 

102-103, n ° . 

" 9 Arch.HC, platencollectie; In de loop van 

1942 werd de N.V. Faddegon te Amsterdam, die 

de platenlabels voor Decca produceerde, gedwon

gen een registratienummer van de NKK op de 

labels te vermeiden. De platen van vernoemde 

Amerikaanse musici, waarop dit nummer (K 

205) voorkomt, zijn derhalve na 1941 uitgebracht. 
120 Advertentie "t Ultrafoonhuis', in: De Jazzwe-

reld, september-oktober 1940, 9. 
121 'Tien jaren "De Jazzwereld". Het oogenblik 

van scheiden', in: De Jazzwereld, november-de-

cember 1940, 1. 
122 Interviews Harry Coster 15-1-1999, Wim van 

Zoelen 18-1-1999; Arch .HC, geluidsband inter

view Herman Openneer en Harry Coster met 

Henk van Zoelen, 1977; Harry Coster, 

Hoestekst LP Decca so jaar in Nederland: Jubi

leum-uitgave met 32 opnamen uit de periode 

i930-'45, Decca 6601014. 

123 Facsimile in: Harry Coster, Hoestekst LP 

Decca $0 jaar in Nederland... 
, l» Interviews Harry Coster 15-1-1999, Paul A.J. 

Wijnhoff 18-1-1999, Frans Oudejans 30-10-1988; 

'Gramofoonliefhebbers zeggen oude platen vaar

wel. Moeilijk, doch noodzakelijk afscheid', in: 

De Telegraaf (avondblad), 3-12-1940, 3. 

'2 ' O p 17 oktober 1940 werd o.a. Het lied van 

de oude piano opgenomen, uitgevoerd door het 

Snip en Snap-quartet: Interview Harry Coster 15-

1-1999; Na enkele jaren schafte van Zoelen zelf 

de voor het vervaardigen van matrijzen benodig

de machines aan: Arch.HC, H.W. van Zoelen, 

'Verslag van de directie der Hollandsche Decca 

Distributie N.V., over het boekjaar 1942/1943', 

september 1943; Nadat deskundig personeel in 

dienst was genomen, werd eind 1944 een begin 

gemaakt met de productie, maar 'ten gevolge 

van den oorlogstoestand' moest de betreffende 

afdeling korte tijd later weer stilgelegd worden. 

De relatie met de Brusselse Fonior S.A. bleef ge

durende de hele periode van de bezetting ge

handhaafd: Arch.HC, Rapport Th . & L. Lim-

perg (accountants), 'betreffende controle admini

stratie en jaarrekening 1943/1944', 25-7-1944, 7; 

Idem, over 1944/1945, 26-9-1945, 3-4, 7 (citaat). 
126 Interview Harry Coster 15-1-1999; Harry Cos

ter, Hoestekst LP Decca 50 jaar in Nederland... 
127 Arch.249 (Doc.II - zaken), 279A (Grammo

foonplaten), brief Hollandsche Decca Distribu

tie N . V : 'Hierdoor kunnen wij U tot ons genoe

gen mededeelen...', z.d. 
128 'Nieuwe gramofoonplaten voor oude', in: 

Dagblad van Noordbrabant en Zeeland, 30-11-

1940, 1; Anderhalve maand eerder was door de 

secretaris-generaal van het departement van Han

del, Nijverheid en Scheepvaart, H . M . Hirsch

feld, al een verbod uitgevaardigd op het vernieti

gen van oude materialen en afvalstoffen in het al

gemeen, omdat daardoor 'hun waarde als grond

stofvoor industrieele verwerking wordt vermin

derd of tenietgedaan'. Oude materialen en afval-

sroffen dienden derhalve bij de 'erkende vakhan-

del' te worden afgeleverd: Besluit nr. 180, 'hou

dende verbod tot het vernietigen van oude mate

rialen en afvalstoffen', 10-10-1940, in: Verord

nungsblatt fur die besetzten niederländischen Ge

biete, Stück 32,19-10-1940, 526-529. 
129 'Gramofoonliefhebbers zeggen oude platen 

vaarwel. Moeilijk, doch noodzakelijk afscheid', 

in: De Telegraaf"(avondblad), 3-12-1940, 3. 

'3° 'De jazz-maniakken familie', spotprent in: 

De Telegraaf (avondblad), 20-12-1940, 3. 

' ' ' 'Nieuwe gramofoonplaten voor oude', in: 

Dagblad van Noordbrabant en Zeeland, 30-11-

1940, 1. 
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! '2 Arch.249 (Doc.II - zaken), 279A (Grammo
foonplaten), brief Holländische Decca Distribu
tie N.V., 31-10 1941. 
'» Interviews Frans Oudejans 30-10-1988 en 17-
3-1999, Han van der Hoek 7-9-1989, Han de 
Jong 14-9-1989, Arnold Haaxman 8-9-1989, Kees 
Bakker 9-11-1989. 
154 Interviews Frans Oudejans 17-3-1999, Arnold 
Haaxman 8-9-1989, Kees Bakker 9-11-1989; Har
ry Coster, Hoestekst LP Decca $0 jaar in Neder
land.... 
' " Interviews Kees Bakker 9-11-1989, Han de 
Jong 14-9-1989 en 9-11-1989. 
'36 Arch.102 (DVK) 156g, 'Redenen tot het ver
bod van gramofoonplaten. Richtlijnen voor de 
toekomst'; Idem, 'Gründe für Schallplatten-Ver
bote. Richtlinien für die Zukunft'. 
'w Interviews Wim van Zoelen 18-1-1999, Paul 
A.J. Wijnhoff 26-9-1994 en 18-1-1999, G.M. 
(Ger) Oord 18-1-1999. 
138 'Hymnophon Damstraat 1. - Amsterdam 
zegt "blijft Optimist" koopt nu', advertentie in: 
De Telegraaf, 13-3-1941. 
'39 NJA, 'Januar 1941 Telefunken Platten'; Inter
view G.M. (Ger) Oord 18-1-1999; Zie voor verde
re opname-gegevens: Wim van Eyle (Ed), The 
Dutch Jazz & Blues Discography..., 24 (Van 
Beeck), 42 (Candrix), 235 (Wouters). Het trio 
Jacques Gerlach bestond uit gitarist Eddy Chris-
tiani, bassist Lion Groen (later vervangen door 
Jac Pet) en drummer Sally Frank, (later vervan
gen door Kees Kranenburg): Wim van Eyle 
(Ed), The Dutch Jazz dr Blues Discography..., 92-
93; Herman Openneer, 'De electrische gitaar in 
Nederland', in: NJA-Bulletin, nr. 25, september 

1997. 35-
140 Herman Openneer, Hoestekst CD Ernst van 
't Hoffen zijn orkest, NJA-9401, september 1994; 
Wim van Eyle (Ed), The Dutch Jazz & Blues Dis
cography..., 113. 
141 'Hoe is het mogelijk! Decca brengt alweer 
een serie nieuwe platen', advertentie in: Katholie
ke Illustratie, 30-11-1941; Recensie At the Ram
blers Ball (Dans Ramblers Ball) in: André Ache, 
'A l'occasion de la visite des Ramblers a 
Bruxelles', in: Voilà, oktober 1942. 
141 Interviews Paul A.J. Wijnhoff 26-9-1994 en 
18-1-1999. 
143 Interview G.M. (Ger) Oord 18-1-1999. 
144 Tijdens het eerste bezoek van de SD werden 
ook de opnamenboeken gecontroleerd. Tevens 
doorzocht men het kantoor, waarbij in enkele 
bureauladen pamfletten met de tekst 'Duitsland 
wint voor Europa op alle fronten' werden aange
troffen. De pamfletten waren enkele dagen eer
der in de brievenbus gegooid en door procuratie

houder Wim van Zoelen (de broer van Henk) 
'bij wijze van grap' in de laden gestopt: Inter
view Wim van Zoelen 18-1-1999; De 'circa 4000 
stuks z.g. geblokkeerde platen' vertegenwoordig
den een waarde van f 1200,-: Arch.HC, Rapport 
Th. & L. Limperg (accountants), 'betreffende 
controle administratie en jaarrekening 1942/ 
1943', 5-11-1943. 6. 
'4i NJA, 'Telefunken Platten im Januar-Febraur 
1943'; Idem, 'Telefunken Platten im März-April 
1943'; Arch.249 (Doc.II - zaken), 279A (Gram
mofoonplaten), brief Hollandsche Decca Distri
butie N.V. met bijgevoegde lijst leverbare platen 
'Panachord Serie' en 'F. Serie', zd. 
146 Wim van Eyle (Ed), The Dutch Jazz & Blues 
Discography..., 42 (Carter), 103 (Hawkins — John
son), 178-179 (Ramblers); CD 'Coleman 
Hawkins & Benny Carter in Holland, deel i, 
met Freddy Johnson, piano (i937-'38)\ Pa
nachord DH 2052, Amsterdam 1990. 
147 Interviews Frans Oudejans 30-10-1988, Mari-
us Koppijn 26-1-1994; NJA, 'Telefunken Platten 
im Januar-Febraur 1943'; Jack Bulterman, The 
Ramblers' Story, 38 jaar mâârrr... wij komen te
rug, Bussum 1973, iio-m; Wim van Eyle (Ed), 
The Dutch Jazz ér Blues Discography..., 156 
(Mol), 231 (Willebrandts). 
148 Wim van Eyle (Ed), The Dutch Jazz & Blues 
Discography..., 61 (Piet van Dijk), Arch.HO, pla
tencollectie, Ch. Nederpelt 'Buk-Shag', Van 
Wouw AB 325. 
149 Interviews Harry Coster 15-1-1999, Herman 
Openneer 9-4-1999; Arch.HO, platencollectie, 
'so Overigens maakte Gé Bakker ook opna
men voor de DGG. In juli 1941 registreerde hij 
diverse nummers van het orkest van Ernst van 
't Hoff in het Scheveningse Palais de Dance en 
in februari nam hij een concert van Van 't Hoff 
op in het Gebouw voor Kunsten en Weten
schappen. De opnamen werden uitgebracht op 
het export-label Polydor. DGG-vertegenwoor-
diger Charley A. Hartog trad op als producer: 
Interview Harry Coster 15-1-1999; Herman 
Openneer, Hoestekst CD Ernst van 't Hoffen 
zijn orkest, NJA-9401, september 1994; Wim 
van Eyle (Ed), The Dutch Jazz ér Blues Disco
graphy..., 213-214 (Van 't Hoff), 153 (Miller 
Quartet). 
'! ' Interviews Harry Coster 15-1-1999, Herman 
Openneer 9-4-1999; Arch.HO, platencollectie, 
P. Schilperoort, 'Louise', Van Wouw AB 324; Ye
arning vras al in 1926 bekend in Nederland on
der de titel Waarom hop je me zo straal voorbij. 
De tekst was van Kees Pruis: Arch.HC, platen
collectie; P.A. Schreuder, De dans- en amuse
mentsorkesten..., 44-45, 50, 72-73, 78-79; Wim 
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van Eyle (Ed), The Dutch Jazz & Blues Disco-
graphy..., 231. 
''2 Interviews Arnold Haaxman 8-9-1989, Frans 
Oudejans 17-3-1999; CD Ernst van 't Hoffen 
zijn orkest, deel 2, 20 opnamen uit de periode 
i942-'44, NJA 9602, oktober 1996; P.A. Schreu-
der, De dans- en amusementsorkesten..., 44, 71; 
Wim van Eyle (Ed), The Dutch Jazz & Blues Dis-
cography..., 114. 
'53 Interviews Harry Coster 15-1-1999, Frans Ou
dejans 17-3-1999; Wim van Eyle (Ed), The Dutch 
Jazz & Blues Discography..., 179. 
''t Arch.HC, platencollectie; Harry Coster, 
Hoestekst LP Decca 50 jaar in Nederland... 
'ss Arch.io2 (DVK) i66d, W. van Beuningen, 
'Onderzoek naar de mogelijkheden van de op
richting eener Nederlandsche fabriek van gramo-
foonplaten', 21-3-1941; Idem, begeleidende brief 
Van Beuningen aan Goverts, 21-3-1941. 
's6 Decca bracht tussen 1-3-1942 en 30-4-1943 in 
totaal 26 nieuwe platen uit: Arch.HC, Rapport 
Th. & L. Limperg (accountants), 'betreffende 
controle administratie en jaarrekening 
1942/1943', 5-11-1943, 11; Op het label Cinetone 
verschenen in de jaren dertig voornamelijk schla
gers uit bekende Nederlandse films (Een uitzon
dering vormden twee opnamen uit maart 1934 
van Jack en Louis de Vries). Van de tijdens de 
bezetting door Cinetone uitgebrachte platen wer
den er over het algemeen niet meer dan enkele 
honderden geperst: Interview Harry Coster 15-1-
1999; Leo Boudewijns, 'n Hele Kunst..., 20; Leo 
Boudewijns, Honderd jaar rond..., 57; Wim van 
Eyle (Ed), The Dutch Jazz & Blues Discograp
hy..., 222. 
's7 Interview Wim van Zoelen 18-1-1999; Ver
ordnung nr. 211, 'betreffende de Nederlandsche 
Kultuurkamer', 22-11-1941, in: Verordnungsblatt 
für die besetzten niederländischen Gebiete, Stück 
47, 25-11-1941, 901-902. 

's8 Interview G.M. (Ger) Oord 18-1-1999; 
Arch.249 (Doc.II - zaken), 279A (Grammofoon
platen), brief Hollandsche Decca Distributie 
N.V., 5-8-1940. Volgens een op 24 maart 1942 in 
de pers gepubliceerde oproep van de NKK, dien
den zowel 'producenten' als 'handelaren in gra-
mofoonplaten en hun personeel' zich voor 1 
april 1942 aan te melden bij het muziekgilde: 
Verordeningenblad der Nederlandsche Kultuurka
mer, nr. 4, 30-3-1942, 'De aanmeldingsplicht 
voor de Nederlandsche Kultuurkamer', 1. 
'» Arch.104 (NKK) iG, deel 1, J.J. van IJzeren, 
'Muziekgilde. Rapport over Maart 1942', 25-4-
1942. 1. 

'6o Arch.216 (CNO), Afd. binnenlandse zaken, 
circulaires (gedrukt), Algemeene mededeelingen: 

Bezettingsmaatregelen 1940 t/m 194}, H28, NN, 
'De organisatie van het bedrijfsleven en het lid
maatschap van de Kultuurkamer', persbericht 11-
12-1942. 

'6' Alleen voor het verkopen van grammofoon
platen buiten de reguliere handel om, was toe
stemming vereist van de secretaris-generaal van 
het DVK: 'Besluit nr. 81, 'betreffende het hou
den van verkoopingen van geschriften, afbeeldin
gen, spreekrollen en gramofoonplaten', 20-7-
1942, in: Verordnungsblatt für die besetzten nieder
ländischen Gebiete, Stück 18, 23-7-1942, 375-377. 
162 Arch.102 (DVK) iooa, notulen van de verga
dering van de dienst Radio- en Filmcontrole, 8-5-
1943. 4-
">> Arch.102 (DVK) 155b, 'Overzicht van de 
Werkzaamheden der Afdeeling Muziek in de 
maand October 1943', 3. 
'64 Brief 'Befehlshaber der sicherheitspoizei un 
des SD - Aussenstelle Rotterdam' aan 'den Lei
ter der Polizei in Sliedrecht', 1-2-1943. Facsimile 
in: René Kok, Erik Somers (red.) Documentaire 
Nederland en de Tweede Wereldoorlog, deel 39 
(Amusement en ontspanning), Amsterdam-Zwol
le 1991, 926. 
'6 ' Interviews Paul A.J. Wijnhoff 26-9-1994 en 
18-1-1999, G.M. (Ger) Oord 18-1-1999, Wim van 
Zoelen 18-1-1999, Harry Coster 15-1-1999. 
166 Gedurende de eerste drie maanden werd er 
in totaal f8307,- uitgegeven aan de reclamecam
pagne rond de tournees van Willebrandts en 
f 17.350,- aan salarissen voor de orkestleden. On
danks een vergoeding van bijna f 10.000 voor 
optredens van het orkest voor de Nederlandsche 
Omroep, leverde de hele onderneming toch 
ruim f 8000,- verlies op. De periode van mei 
1942 tot september 1943 werd evenwel afgesloten 
met een batig saldo van f3.764,-. Na september 
1943 werd het orkest per speelavond uitbetaald: 
Arch.HC, Rapport Th. & L. Limperg (accoun
tants), 'betreffende controle administratie en jaar
rekening 1942/1943', 5-11-1943,11-12 (citaat); 
Idem, over 1943/1944, 25-7-1944,10; NJA, Decca-
reclamefolder: 'Dick Willebrandts en zijn radio-
en gramofoon-orkest', z.d. 
'6? Arch.61-76 (GKzbV) 54e, brief H.W. van 
Zoelen aan Taubert, 7-6-1943; Interview Wim 
van Zoelen 13-4-1999. 
168 Overigens was Henk van Zoelen op dat mo
ment geen eigenaar meer van het bedrijf. Zijn 
aandelen (10%) en die van zijn vader (90%) wer
den op 6 oktober 1942 verkocht aan de firma 
Frederik Philips (tabakshandel) te Zaltbommel. 
In november 1949 werden ze doorverkocht aan 
de NV. Philips gloeilampenfabrieken te Eindho
ven: Arch.HC, 'Notulen van de Algemeene Ver-
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gadering van Aandeelhouders', 5-10-1942; Idem, 
'Recapitulatie van de transactie "Decca"', 6-10-
1942; Idem, brief A.J.F. Finze (secretariaat Phi
lips Gloeilampenfabrieken) aan H.W. van Zoe-
len, 9-11-1949. 
169 Aldus de formulering van Van Zoelen, in: 
Arch.102 (DVK) 165g, 'concept-contract', 22-3-
1944. 
'7° Arch.102 (DVK) 165g, brief Goverts aan 'de 
Hollandsche Decca Distributie', z.d. 
171 Arch.102 (DVK) 165g, Jan Goverts, 'Akten
notiz für Herrn Simon', 1-3-1944. 
'72 Arch.102 (DVK) 165g, 'concept-contract' 
met begeleidend schrijven van Van Zoelen aan 
Goverts, 22-3-1944; Idem, brief H. Leyten (na
mens Decca) aan W.H. Thijsse (hoofd van het 
bureau Muziekkultuur op de afdeling Muziek 
van het DVK), 20-3-1944; Interview Wim van 
Zoelen 13-4-1999; Arch.HC, geluidsband inter
view Herman Openneer en Harry Coster met 
Henk van Zoelen, 1977. 
'73 Protokol Ministerkonferenz 13-5-1940, in: 
Willi A. Boelcke, Kriegspropaganda 1939-1941..., 
348. 
'74 Protokol Ministerkonferenz 14-5-1940, in: 
Willi A. Boelcke, Kriegspropaganda 1939-1941..., 
350 (citaat); Dick Verkijk, Radio Hilversum..., 48-
50; L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan
den..., deel 3, 353, 366. 
'75 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan
den..., deel 4, eerste helft, 12-14; Gabriele Hoff
mann, NS-Propaganda in den Niederlanden..., 75-
77; Michael Crone, Hilversum unter dem Haken
kreuz..., 59-62, 68-69; Dick Verkijk, Radio Hil
versum..., 53-57, 400-402; De RBS functioneerde 
aanvankelijk als Nederlandse dependance van de 
Duitse 'Reichsrundfunkgesellschaft' (RRG). Na 
de instelling van het Rijkscommissariaat op 28-5-
1940 viel de RBS onder Generalkommissar 
Schmidt en werd zij omgedoopt tot 'Abteilung 
Rundfunk in der Hauptabteilung Volksauf
klärung und Propaganda des Generalkommissari
ats zur besonderen Verwendung'. Tegelijkertijd 
bleef deze afdeling echter ook een 'Außenstelle 
der RRG'. In Nederland was Schmidt de hoog
ste chef van Taubert. Hans Fritzsche, leider van 
de afdeling Radio op het Duitse Pro-Mi, fun
geerde als Tauberts' 'Unmittelbare Fachchef. 
'76 Omroep Arch., Coll.Doc. 'Omroep in oor
logstijd 1940 -1945', brief Enserinck (secretaris 
Radioraad) aan AVRO, KRO, NCRV, VARA 
en VPRO, 17-7-1940; Aanvankelijk moesten alle 
uit te zenden teksten 24 uur voor het begin van 
de daguitzending bij het Programmbüro der 
Rundfunkbetreuungsstelle ingeleverd worden. 
Tijdens de vergadering van 17 mei 1940 had 

Freudenberg de omroepverenigingen daartoe ver
plicht: Michael Crone, Hilversum unter dem Ha
kenkreuz..., 68-69; Dick Verkijk, Radio Hilver
sum..., 134. 
'77 Verordnung nr. 35, 'ter bescherming van de 
Nederlandsche bevolking tegen onjuiste berich
ten', 4-7-1940, in: Verordnungsblatt für die beset
zten Niederländischen Gebiete, Stück 9, 6-7-1940, 
135-136; L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan
den..., deel 4, eerste helft, 276 e.v. 
'78 Dick Verkijk, Radio Hilversum..., 34-35, 120-
122; De grammofoonplaten die dienden als om
raming van het gesproken woord op radio Bre
men, werden overigens nog wel door de Neder
landse omroepverenigingen geselecteerd. Boven
dien werden de voor Nederland bestemde 
nieuwsberichten vanaf juli 1940 uitgesproken 
door nieuwslezers van het ANP, hetgeen de in
druk dat het om een Nederlandse zender ging 
nog versterkte: Michael Crone, Hilversum unter 
dem Hakenkreuz..., 72-79. 
'75 Omroep Arch., Coll.Doc. 'Omroep in oor
logstijd 1940 -1945', brief Enserinck aan AVRO, 
KRO, NCRV, VARA en VPRO, met bijgeslo
ten 'Zendtijdverdeling vanaf 18 augustus 1940', 
17-7-1940. 
180 £)e NCRV en de KRO uitten een formeel 
protest, maar zagen evenals de VPRO toch kans 
om middels de vorming van aparte stichtingen 
kerkelijke uitzendingen in het nieuwe bestel te 
blijven verzorgen. Uiteindelijk gingen ook de 
VARA en de AVRO, waar Dubois veel belangrij
ke medewerkers wist te recruteren, accoord met 
de 'concentratie'. Dubois zou zelf voorzitter wor
den van de nieuwe nationale omroep, maar toen 
Generalkommissar Schmidt weigerde zijn voor
waarden — geen antisemitische agitatie en natio
naal-socialistische propaganda - te accepteren, 
bedankte hij voor de eer en hield hij zich als 'ge
machtigde voor de concentratie' alleen nog bezig 
met de liquidatie van de omroeporganisaties: L. 
de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden..., deel 
4, tweede helft, 614-617; Gabriele Hoffmann, 
NS-Propaganda in den Niederlanden..., 233-235; 
Michael Crone, Hilversum unter dem Haken
kreuz..., 145-165; Dick Verkijk, Radio Hilver
sum..., 35, 171-176, 186-211. 
181 Verordnung nr. 232 'houdende maatregelen 
op het gebied van den Nederlandschen radio-
omroep', 19-12-1940, in: Verordnungsblatt für die 
besetzten Niederländischen Gebiete, Stück 42, 27-
12-1940 703-705; Het luistergeld bedroeg negen 
gulden per jaar en werd geïnd door de PTT: 
Willem Vogt 'Feiten', in: Radiobode. Officieel 
Orgaan van de Algemeene Vereniging 'Radio 
Omroep', 3-1-1941,1; 'De nieuwe maatregelen 
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op Omroep-gebied' , in: Radiobode..., 3-1-1941, 4-

5; 'Staats-radiobedrijf in plaats van omroepveree-

nigingen', in: De Gooi- en Eemlander, 10-1-1941. 

[82 Verordnung nr. 49: 'Tweede verordening 

van den Rijkscommissaris voor het bezette Ne

derlandse gebied, houdende maatregelen op het 

gebied van den Nederlandsche radio-omroep', 

12-3-1941, in: Verordnungsblatt für die besetzten 

Niederländischen Gebiete, Stück 10, 13-3-1941, 

170-172. 
l83 Arch.102 (DVK) 23h, 'Persbijeenkomst De

partement Volksvoorlichting en Kunsten 8 April 

1941. Eenige punten uit de uiteenzetting van Ir. 

W. v.d. Vegte', 7-4-1941, 3; 'De radio in dienst 

der volksopvoeding. Ir. Van der Vegte zet de 

plannen omtrent de organisatie van den omroep 

en de samenstelling der programma's nader uit

een', in: Algemeen Handelsblad, 9-4-1941; 

Arch.102 (DVK) 32a, personeelslast DVK, 18-4-

1941. 
,8-t Dick Verkijk, Radio Hilversum..., 48-49, 162, 

170. 
l8> Radiobode..., 6-9-1940, in: Dick Verkijk, Ra

dio Hilversum..., 165 (citaat); De JazzwereLi, 10e 

jaargang, no. 78, juli-augustus 1940, 7; Herman 

Openneer, 'Klaas van Beeck (deel 4)', in: NJA-

bulletin nr. 19, maan 1996, 25. 
186 Dick Verkijk, Radio Hilversum..., 159-166. 

187 Verordnung nr. 40, 'betreffende de voor-

loopige regeling der Radiodistributie', 12-7-1940, 

in: Verordnungsblatt für die besetzten Niederländi

schen Gebiete, Stück 10, 13-7-1940, 144-145; Tus

sen januari en december 1940 steeg het aantal ra

diotoestellen met 40.000 (van 1.025.876 naar 

1.065.042). Het aantal aansluitingen op de 

draadomroep daalde in diezelfde periode van 

413.730 tot 305.247: Dick Verkijk, Radio Hilver

sum..., 331, 830, voor aantallen omroepleden: 

Idem, 278, 405-406; L. de Jong, Het Koninkrijk 

der Nederlanden..., deel 4, tweede helft, 617-618. 
188 Arch.103 ( N O ) 188, brief Schaffers aan Her-

weyer, 30-5-1941 (citaat); Met de mededeling dat 

Schmidt zich persoonlijk met de training van de 

Ramblers zou gaan bezighouden, probeerde Her-

weyer ook Van der Vegte gerust te stellen: "Wij 

zullen de resultaten hiervan dus even afwachten, 

alvorens uitzonderlijke maatregelen te nemen': 

Arch.103 (NO) 3183/4, brief Herweyer aan Van 

der Vegte, 31-5-1941. 
l 8 ' Arch.103 ( N O ) 850, brief Schaffers aan Mas-

man, 20-5-1942 (citaat); Idem, brief N O 'dienst 

der progr. lichte muziek', aan Masman, 22-10-

1941; Idem brieven Schaffers aan Masman, 6-5-

1942 en 3-6-1942; Idem brief Masman aan 'den 

Nederl. Omroep Programmadienst', 2-6-1942. 

'9° Arch.102 (DVK) 99^ brief De Kloet aan 'de 

3e afdeeling van het hoofdbestuur der PTT ' , 3-4-

1941. 

'9' Arch.102 (DVK) 99ft brief Van Damme aan 

'het hoofd van de afdeeling Radio- en Filmza-

ken van het DVK' , 22-4-1941 (citaat); Idem, 

brief Van D a m m e aan 'het hoofd van de afdee

ling Radio- en Filmzaken van het DVK', 15-4-

1941. 

'9* Arch.102 (DVK) 99f brief Frederiks aan 

'den Heer Secretaris-Generaal van het DVK', 18-

4-1941; Idem, Circulaire nr. 26773 S van het 

hoofdbestuur der P T T 'betreffende: doorgifte 

van radio-omroepprogramma's en "eigen gramo-

foonmuziek"', 3-10-1941 (citaat); Tien dagen la

ter werd de aanvangstijd voor het uitzenden van 

'eigen gramofoonmuziek' verlegd naar 21.00 

uur: Arch.102 (DVK) 99ft Circulaire nr. 27904 S 

van het hoofdbestuur der P T T 'betreffende: 

doorgifte van radio-omroepprogramma's en "ei

gen gramofoonmuziek"', 13-10-1941. Omda t geal

lieerde vliegtuigen zich niet konden oriënteren 

op de draadomroep, mochten de centrales hun 

uitzendingen tot 24.00 voorzetten. Behalve de ei

gen grammofoonmuziek werden daarbij ook 

grammofoonplatenprogramma's van de N O 

doorgegeven. Dat gebeurde zonder tussenkomst 

van de zender, via een rechtstreekse kabelverbin

ding tussen de Hilversumse omroepstudio en de 

centrales: Dick Verkijk, Radio Hilversum..., 337, 

388. 

'93 Verordnung nr. 211, Artikel 3, 25-11-1940, in: 

Verordnungsblatt für die besetzten Niederländi

schen Gebiete, Stück 38, 26-11-1940, 605; L. de 

Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden..., deel 4, 

tweede helft, 604; Dick Verkijk, Radio Hilver

sum..., 401 e.V., 405, 460, 472. 
194 Dick Verkijk, Radio Hilversum..., 211, 230-

231, 472, 475. 

"s Arch.102 (DVK) 99f, brief Van der Vegte 

aan Kries, 16-1-1941 (citaat); Arch.103 (NO) 

2441, brief R O C C aan H . Rehorst en A. Janse 

(radio-centrale Bergambacht), 21-11-1940. 

' ' 6 Arch.102 (DVK) 99ft brief Kries aan Van 

der Vegte, 25-1-1941 (citaat); Instrumentale mu

ziek van Engelse en Amerikaanse orkesten 

mocht nog wel uitgezonden worden, maar dan 

zonder de naam van de dirigent of het orkest in 

de uitzending of in de programmabladen te ver

melden: Arch.61-76 (GKzbV) 571, brief Freuden

berg aan 'Centraal Bureau voor den Omroep ' , 

21-1-1941; Dick Verkijk, Radio Hilversum..., 219. 

'97 Arch.102 (DVK) 99f, brief Van der Vegte 

aan Kries, 30-1-1941. 

">* Arch.102 (DVK) 99f, brief Kries aan Van 

der Vegte, 6-2-1941 (citaat); Idem, brief H.Ph. 

Calienfels namens Van der Vegte aan A A . M . 
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Enserinck (secretaris radioraad), 17-2-1941; Idem, 
brief Van der Vegte aan 'Het hoofdbestuur der 
P.T.T. 3e Afdeeling', 18-2-1941. 
'99 Arch.102 (DVK) 99^ brief Kries aan Van 
der Vegte, met kanttekening van Van der Vegte: 
'ace. f5. per uur', 5-3-1941; Idem, brief M.H. 
Damme (directeur-generaal van de PTT) aan 
'het Departement van Volksvoorlichting en Kun
sten', 23-6-1941. 
200 Arch.102 (DVK) 117a, 'Circulaire no. 226', 
in: stencil (oplage 550) van 'het hoofd der afd. 
Radio- en Filmwezen' van het DVK aan 'de 
dienst bioscoopeontrôle', 28-11-1941; Circulaire 
no. 226 (gericht aan de bioscoopdirecties) was 
verstuurd door J. de Kloet, die in september 
1941 was benoemd tot plv. voorzitter van de 
Ned. Bioscoopbond en plv. voorzitter van de 
Rijksfïlmkeuring: Arch.102 (DVK) 30c, beschik
king Goedewaagen, nr.282/1, 2-9-1941; Idem, be
schikking Goedewaagen t.a.v. benoeming J. de 
Kloet tot plv. voorzitter van de Ned. Bioscoop
bond, september 1941. 
101 Arch.103 (NO) 652, brief De Kloet aan Her-
weyer, 6-6-1941. 
102 Arch.102 (DVK) 99f Circulaires nr. 26773 S 
en 27904 S van het hoofdbestuur der PTT 'be
treffende: doorgifte van radio-omroepprogram
ma's en "eigen gramofoonmuziek"', 3-10-1941 en 
13-10-1941. 
2°' Interview E. van Heukelom-van de Brink, 6-
4-1999; Arch.102 (DVK) 114 al, brief Herweyer 
aan 'het Hoofd der Afdeeling Radio- en Filmza-
ken' van het DVK, 'Betr.: Platenarchief, 6-5-
1941; Arch. 103 (NO) 1463, brief H.Ph. Callen-
fels 'namens het Hoofd der Afdeeling Radio' 
aan Herweyer, 'onderwerp lijst gramofoonpla-
ten', 23-1-1943; 'Aether-Activiteit. Muziek-conser-
ven', in: De Telegraaf, 15-7-1943; Dick Verkijk, 
Radio Hilversum..., 403-404, 449, 475. 
""4 Arch.103 (NO) 652, brief De Kloet aan Her
weyer, 6-6-1941. 
2°s Arch.103 (NO) 652, brief Goedewaagen aan 
Herweyer, 31-7-1941; Arch.102 (DVK) 166A, 
'Richtlijnen voor den Omroep', z.d. 
106 WA. Herweyer, 'Jaaroverzicht', in: Jaarboek
je van den Nederlandschen Omroep 1943-1944, 
Hilversum 1944, 28. 
2°7 Arch.103 (NO) 1532, brief NO, afdeling 'lich
te muziek' aan Masman, 12-3-1942 (citaat); 
Idem, brief 'chef afdeeling lichte muziek en 
kleinkunst' aan Masman, 9-7-1942; Dick Ver
kijk, Radio Hilversum..., 564-567. 
208 Arch 103 (NO) 1532, brieven 'chef afdeeling 
lichte muziek en kleinkunst' aan Masman, resp. 
12-11, 27-11, 7-9, 24-6,19-3 en 23-6-1942. 
la9 Arch.103 (NO) 1532, brief'chef afdeeling 

lichte muziek en kleinkunst' aan Masman, 20-4-
1942; Idem, 904, brieven NO 'dienst der progr. 
lichte muziek' aan Klaas van Beeck, 16-10-1941 
en 25-10-1941; Idem, aan Gerard van Krevelen, 
31-10-1941; Idem, aan Frans Wouters, 31-10-1941; 
Idem, 850, brief NO 'dienst der progr. lichte 
muziek' aan Klaas van Beeck, 16-10-1941; Sommi
gen, zoals Frans Wouters en John Kristel, hiel
den zich niet aan de opgegeven programma's, 
hetgeen leidde tot veel klachten van luisteraars 
en irritatie bij de programmaleiding: Arch.103 
(NO) 850, brief NO 'dienst der progr. lichte mu
ziek' aan John Kristel, 21-10-1941; Idem, 2181, 
'Programmawijzigingen Hilversum I', toege
voegd aan luisterrapport, 'Wat luisteraars zeg
gen, 20 t/m 26 september 1942', 2. 
210 Arch.102 (DVK) iooa, brief K.J. Frederiks 
(secretaris-generaal van het departement van Bin
nenlandse Zaken) aan de gemeentebesturen, 2-8-
1941. 
211 Arch.102 (DVK) 100a, brief De Kloet aan 
Huygen, 5-5-1941. 
212 Arch.102 (DVK) 110 a, 'Begrooting' dienst 
Radio- en Filmcontrole, z.d. 
1Lï Arch.102 (DVK) 100 a, 'Pers-Communique', 
z.d.; Idem, organisatie-schema dienst Radio- en 
Filmcontrole, z.d.; Idem, 'Instructie voor de Ra
dio-Controleurs', 1941; Arch.103 (NO) 2180, 
1463, brieven DVK, afd. 'radio- en filmwezen' 
aan Herweyer, 15-9-1942 en 8-1-1943. Naast hun 
salaris ontvingen de controleurs een extra onkos
tenvergoeding van f 250,- per jaar, alsmede een 
treinabonnement; Arch.102 (DVK) no a, 
'Begrooting' dienst Radio- en Filmcontrole, z.d.; 
Idem, no am, brief H.Ph. Callenfels aan conrro-
leur J.G. Elshout, 2-3-1943; Ten behoeve van 
controleur DJ. Roelofsen verzocht D.A. de 
Rooy (sinds september 1941 hoofd van de afd. ra
dio- en filmzaken) de burgemeester van Breda, 
B.W.T. van Slobbe, 'een woning te vorderen': 
Arch.102 (DVK) nod, brief De Rooy aan Van 
Slobbe, 3-2-1943. 
2.4 Arch.102 (DVK) 100a, 'Muziek welke door 
den Omroep niet ten gehoore mag worden ge
bracht', z.d. 
2.5 De 'cultureele en folkloristische meldingen' 
ten behoeve van de programmamakers werden 
samengesteld aan de hand van informaties ver
strekt door gemeentelijke autoriteiten en speciaal 
daartoe aangeworven informanten: Arch.102 
(DVK) iooa, 'Instructie voor de Radio-Contro
leurs', 1941; Idem, taakverdeling Buitendienst — 
Binnendienst, 'punten Buitendienst' z.d.; Idem, 
'Instructies voor de controleurs', 1942; Idem, 101 
Aa, 101 Ab, dagrapporten van de dienst Radio-
Controle, 1941, 1942. 
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216 Arch.102 (DVK) 101 Aa, S.A. Moerman, 

dagrapport No. 53, 19-9-1941. 

"7 Aich.103 (NO) 652, brief De Kloet aan Her-

weyer, 7-10-1941. 
2,8 Arch.103 (NO) 652, brief Herweyer aan 

DVK 'Afd. Radio- en Filmzaken', 7-10-1941. 
2|9 Arch.103 (NO) 652, kanttekening Herweyer 

in brief De Kloet aan Herweyer, 7-10-1941. 
220 Arch.103 (NO) 17, brief De Kloet aan Her

weyer, 20-10-1941. 
221 Arch.103 (NO) 652, brief H.Ph. Callenfels 

(hoofd bureau Radioprogramma's van de afde

ling Radio- en Filmwezen) aan Herweyer, 29-10-

1941. 
222 Arch.102 (DVK) 101 Ab, A.R. Jeen, dagrap

port No. 93, 13-1-1942 (eerste citaat); Idem, 103a, 

'bijzondere meldingen van den contr. A.R. 

Jeen', 10-4-1942 (tweede citaat). 
22' Arch.102 (DVK) 103a, 'bijzondere meldin

gen van den contr. A.N. Luchtenveld', 20-2-

1942. 
124 Arch.102 (DVK) 103a, 'bijzondere meldin

gen van den contr. A.N. Luchtenveld', 23-2-

1942; Volgens controleur W. van Vendeloo 

uit Rotterdam werd op 2 maart 1942 'wederom 

tijdens de ochtendgymnastiek als begeleidings

melodie "The chestnuttree" gespeeld': Arch.102 

(DVK) 103a, 'bijzondere meldingen van den 

contr. W.v. Vendeloo', 2-3-1942; Overigens 

waren er ook in juli 1941 al berichten binnen

gekomen over het spelen van Anglo-Amerikaan-

se composities tijdens de ochtendgymnastiek. 

De Kloet had Herweyer toen verzocht 'een ein

de te maken aan deze reactionaire actie': 

Arch.103 (NO) 652, brief J.J.W. Hoogendoorn 

namens De Kloet aan Herweyer, 24-7-1941; 

Drie weken later bleek de ochtendgymnastiek 

echter nog steeds Engelse muziek te bevatten: 

'o.a. My Bonnie is over the Ocean': Arch.103 

(NO) 652, brief De Kloet aan Herweyer, 13-8-

1941. 
22s Arch.102 (DVK) 103a, 'bijzondere meldin

gen van den contr. J.v.d.Bosch', 8-3-1942. 
2lS Onder de prijswinnaars bevonden zich de 

componist Eugène Charmon (derde in de afdee-

ling C: composities zonder tekst, f25,-) en liedjes

schrijver Han Dunk, bekend van onder andere 

Zonnig Madeira, Ab op Capri de rozentuinen 

bloeien en Mag ik evenjepersoonsbewijsje zien. 

Dunk ontving een aanmoedigingsprijs van 10,-: 

'Amusementsmuziek. De uitslag van de prijs

vraag van den Nederl. Omroep ' , in: Dordrecht-

sche Courant, 12-7-1942. 

"? Arch.103 (N) 2180, brief Herweyer aan D V K 

'Afdeeling Muziek', 7-9-1942 met bijgevoegd 

programma 'Nederlandsche Volksklanken woens

dag 26 september 1942'; Dick Verkijk, Radio Hil

versum..., 612-614. 
228 Arch.103 (NO) 4225, 'Verslag van de bespre

kingen van den kleinen programmaraad op dins

dag 12 januari 1943', 2-3; In de loop van 1943 

ging men bij de keuze van het repertoire toch 

wat meer rekening houden met de smaak van 

het publiek, hetgeen niet in goede aarde viel bij 

Van Steensel van der Aa en Goverts. Zij stelden 

dat het programma te populististisch was en te 

weinig authentieke volksliederen bevatte, maar 

deze kritiek werd door De Ranitz afgewezen: 

'Wij hebben hier te maken met een van de 

meest populaire lichtere uitzendingen, welke ver 

verheven zijn boven lichte uitzendingen van een 

meer internationaal gehalte. De verdedigers van 

het volkslied zullen geduld moeten hebben. Ik 

neem hier absoluut de radio in bescherming': 

Arch.102 (DVK) n o ay, Nota De Ranitz, 'voor 

Kam. de Rooy' (hoofd afd. radiozaken van het 

DVK), 12-11-1943. 
229 Arch.102 (DVK) 114 al, brief De Rooy aan 

Herweyer 23-10-1942. 
23° Arch.103 (NO) 2201, brief Herweyer aan 

'het Departement van Volksvoorlichting en Kun

sten', 3-12-1942 (citaat); Onder verwijzing naar 

dit schrijven verzocht De Rooy op 21 december 

1942 om 'nog meer dan voorheen' toe te zien 

'op het niet gebruiken van Engelse of Ameri

kaanse composities en bewerkingen'. Tevens 

drong hij er nogmaals op aan de orkestleiders 

'wegens hun overtredingen' ter verantwoording 

te roepen: Arch.103 (NO) 2201, brief De Rooy 

aan Herweyer, 21-12-1942. 
25' Arch.102 (DVK) 100 a, 'Instructie voor de 

Radio-Controleurs', 1941; Idem, 'Instructie Con

troleurs', z.d.; Volgens NSB-secretaris-generaal 

C.J. Huygen was het niet dragen van het NSB-

insigne door radio-controleurs alleen toelaatbaar 

'voor zoover zij typisch recherche-werk verrich

ten. Zijn de kameraden-ambtenaren echter op 

het Departement zelf aanwezig, zoo zie ik niet 

in waarom zij aldaar geen insigne zouden dra

gen: Arch.102 (DVK) 100a, brief Huygen aan 

DVK t.a.v. 'het hoofd der afd. kabinet en juridi

sche zaken', 9-4-1942; De Ranitz antwoordde in

stemmend: Arch.102 (DVK) iooa, brief De Ra

nitz aan Huygen, 15-4-1942. 
2 '2 Arch.103 (NO) 2181, 'Wat luisteraars zeg

gen', 25-9-1942; Idem, 2201, 'Wat luisteraars zeg

gen in het tijdvak van 26 november t /m 2 de

cember 1942', 3; Idem, 1463, 'Wat luisteraars zeg

gen in het tijdvak van 1 t /m 7 januari 1943', 2; 

Arch.102 (DVK) 103 Ab, J. Müller (stand

plaatscontroleur te Almelo), bijlage No . 41, 'Wat 

luisteraars zeggen', 2-12-1942. 
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2» Arch.103 (NO) 2181, 'Wat luisteraars zeggen. 

20 t /m 26 september 1942'; Arch.103 (NO) 2181 

/ Arch.102 (DVK) 114 al, brief Herweyer aan 

DVK 'afd. radio- en filmwezen', 10-10-1942 (ci

taat). 
2M Arch.102 (DVK) 114 al, brief Herweyer aan 

DVK 'afd. radio- en filmwezen', 'Onderwep: 

Wat luisteraars zeggen', 7-10-1942. 
2 " Arch.103 (NO) 4225, 'Verslag van de bespre

kingen van den kleinen programmaraad op dins

dag 12 januari 1943', 1; Vier dagen later liet Her

weyer weten dat het nummer 'Sam und Mary' 

geschreven was door 'den Duitschen componist 

Walter Niemann, zoodat hiertegen m.i. geen be

zwaar kan bestaan': Arch.103 (NO) 1397, brief 

Herweyer aan Callenfels, 16-1-1943; Voor Pro

grammaraad zie: Dick Verkijk, Radio Hilver

sum..., 325-326. 
2 '6 Arch.103 (NO) 4225 / Idem, 3702, 'Verslag 

van de besprekingen van den grooten program

maraad op dinsdag 2 maart 1943', 3. 
2'7 Arch.103 (NO) 1397, Nota Goverts 'voor het 

hoofd der Afd. Radio', 16-3-1943. 
2 '8 Arch.103 (NO) 1463, 'Wat luisteraars zeggen: 

1 t /m 7 mei 1943' (citaat); Idem, 1397, brief Cal

lenfels (met bijgevoegde Nota van Goverts) aan 

Herweyer, 20-3-1943; Idem, brief Herweyer aan 

DVK 'Afd. Radio-en Filmwezen', 1-4-1943. 
2'9 Arch.103 (NO) 1463, 'Verslag van de op 12 

april 1943 gehouden bespreking tusschen den 

heer G. van Ravenzwaay van de afd. Ernstige 

muziek van den Ned. Omroep , en den heer J.G. 

Goverts', 3 (citaat); Idem, 1397, brief De Rooy 

(met verzoek om inlichtingen aangaande de her

komst van het lied Ouwe Taaie) aan Herweyer, 

14-4-1943. 
240 Arch.103 (NO) 1397, brief De Rooy aan Her

weyer, 15-5-1943. 
241 Willem Goedhuys, 'Radio en Volk', in: De 

Waag, 12-3-1943. 
242 Arch.103 (NO) 1397, brief De Rooy aan Her

weyer, 6-3-1943. 
2 * Arch.103 (NO) 1397, brief Callenfels aan 

Herweyer, 23-3-1943; Idem, brief Herweyer aan 

DVK 'Afdeeling radio', 27-3-1943; Idem, 2560, 

'Verslag van de besprekingen van den kleinen 

programmaraad op dinsdag 20 april 1943', 3. 
244 W.A. Herweyer, 'De cultureele taak van den 

omroep', in: De Schouw, eerste jaargang, nr. 3, 

16-2-1942, 58. 
245 Arch.103 (NO) 2560, 'Verslag van de bespre

kingen van den kleinen programmaraad op dins

dag 27 april 1943', 3-4. 
246 Arch.103 (NO) 2560, 'Verslag van de bespre

kingen van den kleinen programmaraad op don

derdag 20 mei 1943'. 

247 W.A. Herweyer, 'Jaaroverzicht', in: Jaarboek

je van den Nederlandschen Omroep 1943-1944, 

Hilversum 1944, 7-8 (citaat), 17 e.v. 
248 Arch. 61-76 (GKzbV) 46a, 'Arbeitsbericht 

für die Zeit vom 1-9-1941 bis 31-10-1941', 3-11-

1941 (citaat); 'Inleveren radiotoestellen', in: De 

Telegraaf (zvonàb\dià), 15-4-1941; L. de Jong, Het 

Koninkrijk der Nederlanden..., deel 5, eerste 

helft, 518; J. Presser, Ondergang. De vervolging 

en verdelging van het Nederlandse jodendom 

1940-1945, deel 1, Den Haag 1977, 113; Dick Ver

kijk, Radio Hilversum..., 697-699. 

^ Arch.77-85 (HSSPF) 37c, 'Meldungen aus 

den Niederlanden, Sonderbericht, Jahresbericht 

1942', 14-15. 
2 '° 'Beschikking Verbeurdverklaren van radio-

ontvangtoestellen', in: Het Volk, 13-5-1943 (ci

taat); L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan

den in de Tweede Wereldoorlog, deel 7, eerste 

helft, Den Haag 1976, 524-525. 
2>' Arch.102 (DVK) 110 a-af, Nota De Rooy 

'voor het Hoofd der Afd. Kabinet en Juridische 

zaken', 22-5-1943. 
2 '2 Arch.102 (DVK) 110 a-af, C. Plugge, 'leider 

van het bureau Radio-techniek', namens D.A. 

de Rooy, 'Nota voor het Hoofd der Afd. Kabi

net en Juridische zaken', 22-5-1943; 'Radiotoestel

len in cafe's. Teruggave van versterkergedeelte', 

in: Amhemsche Courant, 30-6-1943. 
2 " 'Bekendmaking. Radiotoestellen kunnen 

nog worden ingeleverd. Wanneer dat uiterlijk 20 

October geschiedt geen strafvervolging', in: Alge

meen Handelsblad, 2-10-1943. 
2S4 'Straf voor niet-inleveren van radiotoestel. 

Verbeurdverklaring van huisraad', in: De Tele

graaf, 16-10-1943. 
2» Dick Verkijk, Radio Hilversum..., 332, 387-

388, 702-704, 831; L. de Jong, Het Koninkrijk der 

Nederlanden..., deel 5, eerste helft, 308; Idem, 

deel 7, eerste helft, 528-530, 532. 
2 ' s Arch.102 (DVK) 23 Ch, Nota De Rooy 

'voor den Secretaris-Generaal', 17-8-1943; Idem, 

handgeschreven nota van D J . du Croo (chef af

deling Kabinet en Juridische zaken) 'voor den 

chef van het Bureau Buitendienst', 30-8-1943 (ci

taat). 
2'7 In de loop van 1944 werden nieuwe 'rappor

teurs' aangeworven 'uit alle lagen van de bevol

king': Arch.102 (DVK) 114ft Nota De Rooy 

(iniddels benoemd tot 'adviseur voor radioza

ken') 'voor het Bureau Buitendienst', 28-3-1944; 

deze rapporteurs kregen een kosteloze aanslui

ting op het radiodistributienet en moesten een

maal per week hun oordeel over de uitzendingen 

van de N O opsturen naar het departement. Een 

van hen was de cabaret-tekstschrijver W i m lbo: 

440 



N O T E N BIJ PAGINA 2 6 7 - 2 7 2 

'In mijn rapporten zal ik de grootst mogelijke 

objectiviteit betrachten': Arch.102 (DVK) 114z, 

brief lbo aan DVK 'Afd. Radio-programma's', 7-

6-1944; Idem, iiox, brief De Rooy aan 'het 

Staatsbedrijf der P.T.T., Xle Afdeeling', met bij

gevoegde namenlijsten van controleurs en corres

pondenten 'die ingeschakeld zijn voor de beoor

deeling van de programma's van den Nederland-

sche Omroep ' , z.d.; Idem U4f, brief P.H.C. 

Klepper (hoofd Buitendienst) aan 'alle H . H . In

specteurs van den Buitendienst', 8-2-1944. 
258 Arch.102 (DVK) nos , handgeschreven brief 

De Rooy aan 'den directeur-generaal van de 

PTT' , 24-2-1943 (citaat); Idem, brief A. Fibbe 

(chef van de 'afdeeling radiocentralen' van de 

PTT) 'naar aanleiding van bovenaangehaalde 

brief' aan het DVK, 10-3-1943. 
2'9 Arch.102 (DVK) no t , brief hoofdbestuur der 

PTT, 'Afdeeling radiocentralen' aan DVK 'Af

deeling Radio', 19-4-1943. 
260 Arch.102 (DVK) nou , brief Fibbe aan DVK, 

I5-5-I943-
261 Arch.102 (DVK) nov, brief hoofdbestuur 

der P T T , 'Afdeeling radiocentralen' aan DVK 

'afd. Radio', 17-8-1943. 
262 Arch.102 (DVK) now, brief De Rooy aan 

'den D .G . der P.T.T. ' , 20-8-1943; Idem, 'Electro-

la Columbia Neuerscheinungen 1943, Liste 4'; 

Idem, no t , brief hoofdbestuur der PTT , 'Afdee

ling Radiocentralen' aan DVK, 27-4-1943; Idem, 

nou , brief De Rooy aan 'den Dir. Generaal v.d. 

P.T.T. ' met bijgevoegde grammofoonplatenlijst, 

19-5-1943. 
26 ' Arch.102 (DVK) nou , brief De Rooy aan 

'den Dir. Gen. v.d. P.T.T. ' met bijgevoegde 

grammofoonplatenlijst, 8-6-1943 (citaat); Idem, 

not , brief hoofdbestuur der PTT , 'Afd. Radio

centralen' aan DVK, 22-4-1943. 
264 Arch.103 (NO) 1397, brief De Rooy aan Her-

weyer, 20-7-1943; Idem, brief Herweyer aan 

DVK 'Afd. Radio- en Filmwezen', 24-7-1943; 

Idem, brief nr. 2074/3 i X Callenfels aan Her

weyer, 31-8-1943; Idem, brief nr. 2072/3 iX, Cal

lenfels aan Herweyer, 31-8-1943. 
265 Arch.102 (DVK) 166a, Nota De Rooy 'voor 

het hoofd der afdeeling muziek', 15-7-1943. 
266 Arch.103 (NO) 1397, brief De Rooy aan Her

weyer, 23-8-1943 (citaat); Het rapport 'over den 

stijl van de amusementsorkesten bij den omroep' 

was al een week eerder door Callenfels ter sprake 

gebracht tijdens de vergadering van de Program

maraad: 'Spreker acht het wenschelijk, dat de te 

spelen composities eerst eens grondig bekeken 

worden': Arch.103 (NO) 2560, 'Verslag van de 

besprekingen van den kleinen programmaraad 

op dinsdag 17 augustus 1943', 1; Pas op 14 Octo

ber 1943 zond Callenfels aan Herweyer een af

schrift van 'desbetreffend rapport van den heer 

van Steensel van der Aa': Arch.103 (NO) 1397, 

brief Callenfels aan Herweyer, 12-10-1943. 
267 Arch.102 (DVK) 119c, 'Notulen van den Pro-

pagandaraad, gehouden op Dinsdag 21 Septem

ber 1943', 3. 
268 Arch.103 (NO) 1397, brief Herweyer aan 

DVK, 25-9-1943. 
269 Arch.102 (DVK) 3g, notulen departements

raad DVK, 24-9-1943', 1. 
2 7 0 Arch.102 (DVK) 156g, brief Goverts aan 

Bergfeld, 20-10-1943. 
271 Arch.103 (NO) 1397, brief Callenfels (over 

Beautiful Island of somewhere) aan Herweyer, 25-

10-1943; Volgens Herweyer was deze compositie 

in het bewuste platenprogramma evenwel niet 

ten gehore gebracht: Arch.103 (NO) 1397, brief 

Herweyer aan DVK 'Afdeeling Radio', 28-10-

1943; Idem, 2560, 'Verslag van de besprekingen 

van den kleinen programmaraad op dinsdag 9 

november 1943', 2 (citaat). 
272 Arch.103 (NO) 1145, 'Verslag van de bespre

kingen van den grooten programmaraad op dins

dag 4 januari 1944', 5. 
273 Arch.102 (DVK) 114b, brief Callenfels aan 

Herweyer, 14-3-1944. 
274 Arch.102 (DVK) 114 a-al, brief Callenfels aan 

Herweyer, 12-4-1944. 
275 Arch.103 (NO) 1418, brief Herweyer aan 

D V K 't.a.v. de Afdeeling Muziek', 10-1-1944; 

Eddy Christiani was in de herfst van 1943 onder

gedoken in België. O m tewerkstelling in Duits

land te voorkomen en omdat hij geen lid wilde 

worden van de NKK, had hij na een optreden 

in Antwerpen besloten om niet meer naar Neder

land terug te keren: Interview Eddy Christiani 

18-6-1999. 
276 Arch.102 (DVK) 114a, C. Nikkeis, 'Bijzonde

re Melding', 3-5-1944; Arch.102 (DVK) 114a / 

Arch.103 (NO) 1418, brief Callenfels (over Ouwe 

Taaie) aan Herweyer, 20-5-1944; Arch. 103 (NO) 

1418, brief Callenfels (over Triple Sec) aan Her

weyer, 5-5-1944. 
277 Arch.103 (NO) 1385, brief Goverts aan Her

weyer, 23-6-1944. 
278 Arch.103 (NO) 1418, brief Goverts aan Her

weyer, 10-3-1944. 
2 7 ' Arch.103 (NO) 1418, brief Goverts aan Her

weyer, 16-6-1944. 
280 Arch.103 (NO) 1418, brief Herweyer aan 

DVK, 29-6-1944; Alvorens te reageren had Her

weyer eerst programmadirecteur Plate gevraagd 

naar zijn mening over de kwestie: Arch.103 

( N O ) 1418, brief Herweyer aan 'Den directeur 

van den Programmadienst', 19-6-1944; Idem, 
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brief Plate aan Herweyer, 21-6-1944; Idem, brief 
Goverts (antwoord op schrijven van 29-6-1944) 
aan Herweyer, 6-7-1944 (citaat). 
m Arch.103 (NO) 1418, brief Herweyer aan 
Goverts, 21-7-1944. 
282 Arch.103 (NO) 1418, brief Goverts aan Her
weyer, 10-8-1944; Idem, brief Herweyer aan 
DVK, 12-8-1944. 
283 Arch.103 (NO) 1418, brief Goverts aan Her
weyer, 21-8-1944. 
284 Op 8 september 1944 werden de program
ma's van de NO voor de laatste maal in de pers 
aangekondigd: 'Radio 9 September', in: De Cou
rant- Het Nieuws van den Dag, 8-9-1944, 4; 
Dick Verkijk, Radio Hilversum..., 707 e.v. 

Hoofdstuk 7 
Repressie 

1 Van de acht Nederlandse symfonie-orkesten 
had alleen het Maastrichtsch Stedelijk Orkest 
geen joodse musici in dienst; L. de Jong, Het Ko
ninkrijk der Nederlanden..., deel 5, eerste helft, 
519-520; Pauline Micheels, Muziek in de scha
duw..., 164, 174. 
2 Gegevens ontleend aan: Interviews Lex van 
Weren 3-11-1993, Marius Koppijn 26-1-1994 en 
19-6-1997; Herman Openneer, 'Serie: Nederland
se jazzpioniers', in NJA-Bulletin, 1992-1996; De 
Jazzwereld, 1932-1940; Herman Openneer, 'Lex 
van Weren', in: NJA-Bulletin, nr. 21, september 
1996,12; Herman Openneer, 'Sally van der 
Kloot', in: NJA-Bulletin, nr. 24, juni 1997, 34-35; 
Jan Liber, 'Altijd maar draaien: De levensroman 
van Heintje Davids', 33 delen, in: Het Vrije 
Volk, mei-juli 1962; Bernard Drukker, Ik speel 
voor U..., 35 e.V.; Wim van Eyle (red.), The 
Dutch Jazz & Blues Discography...; Henk van 
Gelder, Jacques Klöters, Door de nacht klinkt een 
lied...; NOS Documentaire, Jan Kelder (Reg.) 
De geschiedenis van de jazz in Nederland van 101c 
tot heden, deel 1 en 2, NOS/NJA, februari-maart 
1993; Michael H. Kater, Different Drummers..., 
41, 147; Michael Danzi, American Musician in 
Germany - ic/24-ip^p..., 78-79; Bernd Polster, 'Es 
zittern die morschen Knochen...', 18, 22; Her
man Openneer, 'Anny Xhofleer', in: NJA-Bulle
tin, Nr. 12, juni 1994, 28-29, 31; Herman Open
neer, 'Heinz Lachmann (1906-1990)', in: NJA-
Bulletin, Nr. 11, maart 1994, 20-22. 
3 Dick Verkijk, Radio Hilversum..., 254; L. de 
Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden..., deel 4, 
eerste helft, Den Haag 1972, 14; Idem, tweede 
helft, 606. 
4 Dick Verkijk, Radio Hilversum..., 71, 253-

254, 321-322; Van der Vegte was op dat moment 
tevens raadadviseur en hoofd van de afdeling 
Propaganda op het DVK: Arch.102 (DVK) 32a, 
personeelslasten DVK-afdelingen, 12-3-1941, 18-4-
1941, 4-7-1941, en tweede helft 1941. 
' L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan
den..., deel 4, tweede helft, 705-706, 708-709; J. 
Presser, Ondergang..., deel 1, 30-31. 
6 Arch.102 (DVK), 30b, afschrift brief Wim-
mer aan 'de Secretarissen-Generaal van de Ne
derlandse Departementen van Algemeen Be
stuur, betreffende: Uitvoering van de beschik
king van 4 november 1940, betreffende de ont
heffing der joden', 21-2-1941; 'Rondschrijven 
No. 345 van den Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandse Zaken', 27-11-1940, 
aan de Gedeputeerde Staten der Provinciën, 'be
treffende ontheffing van de waarneming van 
hun functies van joden', in: Het Joodsche Week
blad: Heruitgave, deel 1, bijlage 3, Den Haag 
1979; L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan
den..., deel 4, tweede helft, 725-730; J. Presser, 
Ondergang..., deel 1, 38 e.V.; Pauline Micheels, 
Muziek in de schaduw..., 164. 
? Pauline Micheels, Muziek in de schaduw..., 
169; J. Presser, Ondergang..., deel 1, 115. 
8 Verordnung nr. 6, 'betreffende den aanmel
dingsplicht van personen van geheel of gedeelte
lijk joodschen bloede', 10-1-1941, in: Verordnungs
blatt fur die besetzten niederländischen Gebiete, 
Stück 2, 13-1-1941, 19-23; J.L. Lentz was hoofd 
van de rijksinspectie van de bevolkingsregisters. 
Volgens de instructies van Lentz aan de bevol
kingsregisters diende men, nadat het speciale per
soonsformulier was ingevuld, eerst de correspon
derende persoonskaart in het bevolkingsregister 
te voorzien van de letter J. De ingevulde per
soonsformulieren moesten vervolgens naar de 
Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters worden 
gestuurd: L. de Jong, Het Koninkrijk der Neder
landen..., deel 5, eerste helft, 503-507; J. Presser, 
Ondergang..., deel 1, 58 e.v. 
9 Arch.216 (CNO), Ds.37, 53c, Rapport Inspec
teur van politie te Amsterdam, P. van Kleef, aan
gaande vechtpartij op 15-12-1940 bij restaurant 
Savoy, 18-2-1941; L. de Jong, Het Koninkrijk der 
Nederlanden..., deel 4, tweede helft, 814-819; J. 
Presser, Ondergang..., deel 1, 75-78. 
10 'Joden niet gewenscht: Het Leidscheplein ge
heel gezuiverd!', in: Het Nationale Dagblad voor 
het Nederlandsche Volk, 4-1-1941. 
" 'Zuivering in het amusementsbedrijf gaat ver
der', in: Het Nationale Dagblad voor het Neder
landsche Volk, 12-2-1941; J. Presser, Ondergang..., 
deel 1, 76-77; Begin 1941 hing ook bij het restau
rant van de AVRO-studio een bordje 'Joden 
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niet gewenscht': Dick Verkijk, Radio Hilver

sum..., 256-257. 
11 Co de Kloet, Gabti de Wagt, Mooi Hol

land..., 76. 

•3 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan

den..., deel 4, tweede helft, 817-818; J. Presser, 

Ondergang..., deel 1, 81; H e n k van Gelder, 

Jacques Klöters, Door de nacht klinkt een lied..., 

24-25, 

'•» Arch.77-85 (HSSPF), 30b, Meldungen aus 

den Niederlanden nr. 30, 28-1-1941,14-15. 

•s Arch.102 (DVK) 156c, Notitie van E. 

Schmid-Burgk ('Kulturreferent' in zake muziek 

op het GKzbV) voor O.L. von Tiedemann 

(plaatsvervangend afdelingsleider op de HAVP 

van het Rijkscommissariaat) met toegevoegde 

aantekening van De Ranitz, 29-3-1941. 

<* Citaat: Arch.102 (DVK) 30b, brief Bergfeld 

aan Fink, 9-5-1941. 

'7 Arch.103 ( N O ) 17 / Arch.102 (DVK) 156c, 

brief Goverts aan 'de Besturen der gesubsidieer

de orkesten in Nederland. Betreft: Richtlijnen 

bij het ontslag der Joden' , 30-4-1941; Arch.102 

(DVK) ld, 'Overzicht van de werkzaamheden 

door het DVK in het eerste halfjaar 1941 ver

richt', 14; Pauline Micheels, Muziek in de scha

duw..., 170-183; L. de Jong, Het Koninkrijk der 

Nederlanden..., deel 5, eerste helft, 519-520; J. 

Presser, Ondergang..., deel 1, 115-116. 

'8 Arch.249 (Doc.II - zaken), 524 A (Neder-

landsche Omroep) , brief Goverts aan Herweyer, 

23-4-1941. 

' ' Oorspronkelijk was men van plan het aantal 

'musici in vasten orkestdienst bij den Omroep ' 

juist fors te verhogen: Arch.249 (Doc.II - za

ken), 524 A (Nederlandsche Omroep) , brief 

Goverts aan Herweyer, 23-4-1941; Al in februari 

1941 werden daartoe, middels een advertentie in 

het Algemeen Handelsblad, sollicitanten opgeroe

pen voor een 'instrumentale functie' bij de 

'Nederlandsche Omroep ' . Naar aanleiding hier

van wees de dienst Overheidspersoneelsvoorzie-

ning van het departement van Binnenlandse 

Zaken erop, dat de bij dit bureau ingeschreven 

'geroutineerde orkestmusici' uit de opgeheven 

Nederlandse militaire muziekkorpsen voor de 

functie in aanmerking dienden te komen: 

Arch.102 (DVK) 9 8e, brief J. Vennik (hoofd 

overheidspersoneelsvoorziening dep. Binnenl. 

Zaken) aan Centraal Bureau voor den Omroep, 

21-2-1941; Idem, brief Vennik aan Goedewaagen, 

21-2-1941. 
20 Arch.102 (DVK) 98e, Rapport H.B. Wol-

bert, 'Muziekleiders bij de oude omroepvereeni-

gingen', met handgeschreven fiat van Goverts, 13-

3-1941-

21 Arch.102 (DVK) 97e, brief Taubert aan 'den 

Rijks-Radio-Omroep', 4-4-1941. 
22 Arch.103 (NO) 17, brief Goverts aan Schaf

fers, 2-5-1941; Idem, 3488, brief De Kloet aan 

Herweyer, 2-5-1941. 

*ä Arch.103 (NO) 3488, brief Herweyer aan 

Goverts, 6-5-1941. 
24 Arch.102 (DVK) 97e, brief Herweyer aan 

'het hoofd der Afdeeling Radio- en Filmzaken' 

op het DVK, 10-5-1941. 
25 Arch.102 (DVK) 3b, Notulen van de 'Verga

dering van den Departementsraad, gehouden op 

Vrijdag 23 Mei 1941', 3. 
26 Arch.102 (DVK) ld, 'Overzicht der werk

zaamheden door het DVK in het tweede halfjaar 

1941 verricht', 6, 16; Arch.103 (NO) 652, brief 

De Kloet aan 'den Nederlandschen Omroep ' , 13-

6-1941; Idem, antwoord op brief d.d. 13-6-1941 

van Schaffers aan De Kloet, z.d.; Dick Verkijk, 

Radio Hilversum..., 435-436. 
27 Arch.103 ( N O ) 652, brief Herweyer aan De 

Kloet, 10-7-1941; Afschrift in: Arch. 102 (DVK) 

97e. 
28 Arch.103 ( N O ) 652, brief De Kloet aan Her

weyer, 28-8-1941. 
29 Arch.103 ( N O ) , nr. 1942, Ariërverklaringen 

van John Kristel en de leden van zijn orkest met 

begeleidende brieven van Jean Mikkenie aan 

N O , 22-9-1941 en 29-9-1941; Idem, Ariërverkla

ring van Klaas Wiersema, musicus in het orkest 

van A. Malando, 14-4-1942; Dick Verkijk, Radio 

Hilversum..., 436. 
3° Arch.103 ( N O ) 652, 'Afschrift. Joden in Ra

dio-Orkesten?', 26-11-1941. 

' ' Arch.103 (NO) 652, brief N O aan DVK, 29-

11-1941. 
32 Arch.103 (NO) 107 Ag, brieven De Kloet 

aan Herweyer, 22-4-1942 en 17-7-1942; Idem, 

brief Herweyer aan De Kloet, 25-7-1942. 
33 Arch.103 (NO) 652, brief Herweyer aan 

DVK, 19-9-1941; Dick Verkijk, Radio Hilver

sum..., 308-310, 323-324. 
34 Arch.103 (NO) 652, brief Goedewaagen aan 

Herweyer, 31-7-1941; Arch.102 (DVK) 166A, 

'Richtlijnen voor den Omroep ' , z.d. Onder de 

vertaalde Duitse instructies bevond zich ook een 

exemplaar van Goebbels' verordening van 17 de

cember 1937, waarin het opnemen van muziek 

van joodse componisten of door joden uitgevoer

de muziek op grammofoonplaten verboden 

werd: Arch.102 (DVK) 156g, 'Verordening van 

den Rijksminister van Volksvoorlichting en Pro

paganda betreffende Joodsche muziek en gramo-

foonplaten', Berlijn 17-12-1937; Idem, 'Redenen 

tot het verbod van gramofoonplaten'; Idem, 

'Richtlijnen voor het samenstellen van program-
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ma's op het gebied der gramofoonplatenmu-

ziek'; Idem, 'Niet gewenschte werken'. 

" Arch.102 (DVK) 166A, 'Richtlijnen voor den 

Omroep ' , z.d.; Arch.103 (NO) 652, brief De 

Kloet aan Herweyer, 12-8-1941; Idem, brief Her-

weyer aan DVK, Afd. Radio- en Filmzaken, 19-8-

1941. 

' 6 Arch.102 (DVK) 98e, 'Richtlijnen voor de 

programma-samenstelling', met toelichting van 

SchafFers, 1941; Dick Verkijk, Radio Hilver

sum..., 438-439. 

37 Arch.103 (NO) 652, brief De Kloet aan Her

weyer, 12-8-1941. 

3 8 Arch.61-76 (GKzbV) 58d, brief Taubert aan 

Herweyer, 3-9-1941. 

39 Arch.103 (NO) 652, brief nr. 566 van J.J.W. 

Hoogendoorn, namens 'Het Hoofd der Afdee-

ling Radio- en Filmwezen' aan Herweyer, 30-12-

1941; Slechts in enkele gevallen werden de door 

het DVK verstrekte afstammingsgegevens in twij

fel getrokken. Zo bestond er bijvoorbeeld een 

verschil van mening tussen De Kloet en de N O 

over de vraag of Robert Stolz al dan niet een 

jood was: Arch.103 (NO) 652, brief De Kloet 

aan Herweyer, voorzien van handgeschreven 

kanttekeningen, 29-9-1941. 

4° 'Ontaarde Muziek', in: Storm-SS, 29-11-1941. 

V Arch.103 (NO) 652, dienstmededeling Schaf

fers aan Herweyer, 22-12-1941. 
42 Arch.103 (NO) 652, brief Herweyer aan 

DVK, Afd. Radio- en Filmazaken, 24-12-1941; 

Idem, brief nr. 556a van J.J.W. Hoogendoorn, 

namens 'Het Hoofd der Afdeeling Radio- en 

Filmwezen' aan Herweyer, 30-12-1941. 

43 Arch.102 (DVK) 107 Ag, brief Herweyer aan 

DVK, 16-7-1942. 

44 Arch.102 (DVK) i07Ag, 'Nota voor het 

Hoofd van de afdeeling Muziek', 20-7-1942; 

Idem, 'Nota voor het Hoofd van de afdeeling 

Radio', 30-7-1942 (citaat); Idem, brief Afd. Ra

dio- en Filmwezen aan Herweyer, augustus 1942. 

4ï Arch.102 (DVK) 107 Ag, brief herweyer aan 

DVK, Afd. Radio- en Filmwezen, 3-8-1942; 

Naar aanleiding van deze brief stuurde de afde

ling Radio- en Filmwezen van het DVK nog

maals een klemmend verzoek aan Goverts om 

een opgave van 'joodsche Nederlandse componis

ten' te verschaffen. Ook de NSB'er Jos Strij-

bosch, belast met de 'concentratie' van de mu-

ziekbiblioteek van de N O , vroeg om 'een lijst 

van joodse musici, componisten, zangers en zan

geressen welke in Nederland hun beroep uitoefe

nen' , als aanvulling op het Lexicon der Juden in 

der Musik. In beide gevallen antwoordde 

Goverts dat het vooralsnog onmogelijk was 'een 

bindende lijst' te overleggen: Arch.102 (DVK) 

107 Ag, brief Afd. Radio- en Filmwezen aan 

Goverts, 4-8-1942; Idem, nota Goverts voor 

'het hoofd der afdeeling radio- en filmzaken', 

22-8-1942; Idem, brief Afd. Radio- en Filmwe

zen aan Herweyer, 24-8-1942; Idem, brief Strij-

bosch aan DVK, 4-9-1942; Idem en Arch.103 

( N O ) 2180, brief H.Ph. Callenfels aan Herwey

er, 9-9-1942. 
46 Arch.103 (NO) 1532, brief Den Daas aan 

Masman, 4-11-1942. 
47 Pauline Micheels, Muziek in de schaduw..., 

164, 203. 
48 Arch.102 (DVK) 165e, 'Lijst van niet-arische 

personen aan wie vergunning is verleend tot het 

uitoefenen van arbeidsbemiddeling met winst

oogmerk', 1941; Foto Whiteman en De Koos in: 

F.B. Hotz, Herman Openneer, 'Paul Whiteman 

and his Orchestra', Vrij Nederland, kleurenka-

tern 2-8-1986, 4-5; Herman Openneer, 'Neder

lands debuut van The Boswell Sisters (1933)', in 

NJA-Bulletin, nr. 19, maart 1996, 47. 
4s> Arch.102 (DVK) 165e, 'Aktennotiz für Herrn 

von Tiedemann' van Goverts, 15-5-1941. 

5° Arch.102 (DVK) 165e, brief R.A. Verwey 

(waarnemend secretaris-generaal van het departe

ment van Sociale Zaken) aan DVK, 3-9-1941. 

" Arch. 104 (NKK), iG deel 2/ Idem, ie, 

'Overzicht van de werkzaamheden der Neder-

landsche Kultuurkamer i.o. in het tweede half

jaar 1941 verricht — Muziekgilde', 4. 
S2 'Verordening over het optreden van Joden 

in het openbaar' , in: Algemeen Handelsblad, 15-9-

1941; 'Optreden van joden in het openbaar: 

Nieuwe verordening', in De Telegraaf, 15-9-1941; 

'Het optreden van joden in het openbaar: Nieu

we bepalingen van den commissaris-generaal 

voor de veiligheid', in: De Bredasche Courant/Al

gemeen Brabantsch Dagblad, 16-9-1941. 
s3 Artikel 7, lid 1 en 3 van de 'Verordening 

over het optreden van Joden in het openbaar', 

in: Algemeen Handelsblad, 15-9-1941; Arch.102 

(DVK) 156g, brief Goverts aan Ray Goossens 19-

4-1941; Idem, i64f brieven Ray Goossens aan 

DVK 16-4-1941 en 24-4-1941, met handgeschre

ven antwoord van Goverts; Interviews Marius 

Koppijn 26-1-1994, Marcel Thielemans 29-9-

1997; Jack Bulterman, The Ramblers' Story..., 

104; L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan

den..., deel 5, eerste helft, 539-541; J. Presser, On

dergang..., deel 1,148-153. 

'4 De toespraak werd ook uitgezonden over de 

radio door de één maand eerder in werking ge

treden 'Nederlandsche Omroep ' : Arch.102 

(DVK), 30b, brief ANP aan Goedewaagen, incl. 

tekst van de radiorede, 2-4-1941; 'Ook ordening 

op het gebied van den dans. Uiteenzetting van 
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dr. Goedewaagen', in: De Telegraaf, 2-4-1941; 

Het Volk, 3-4-1941. 

» Arch.102 (DVK) ld, 'Overzicht van de werk

zaamheden door het DVK in het eerste halfjaar 

1941 verricht', 19 (Citaat); Arch.104 (NKK) 15b, 

'Toelichting bij het ontwerp inzake Verordening 

betreffende Gezelschapsdans', z.d. 

s« Arch.102 (DVK) 184t brief W.J .N. v. Da

len, zakelijk leider van de vakgroep gezelschaps

dansleeraren, aan DVK, afdeling Theater en 

Kunst, 3-11-1941 (citaat); Idem, correspondentie 

Klinkert, F. Primo (hoofd van de afd. Theater 

en Dans op het DVK), Goedewaagen en Ber-

geld, betreffende de zaak Klinkert, 15-11-1941/15-1-

1942; Interview Marius Koppijn 26-1-1994. 

s? Arch.102 (DVK) i84f, brief Bergfeld aan 

Goedewaagen, 29-12-1941; De 'Wirtschaftsprüf-

stelle', ressorteerde onder de 'Generalkommissar 

für Finanz und Wirtschaft' dr. H . Fischböck en 

was belast met de registratie en liquidatie van 

alle joodse bedrijven: L. de Jong, Het Koninkrijk 

der Nederlanden..., deel 5, eerste helft, 556-571. 
s8 Arch.104 (NKK) 3oq, brief Frans Vink na

mens de 'Vakgroep Muziekpaedagogen' aan A. 

Zwaag, 5-6-1942; Idem, 1 G, deel 2, 'Rapport 

over de organisatorisch voorbereidende werk

zaamheden in het Muziekgilde der Nederland-

sche Kultuurkamer', z.d., 7-8; Verordeningenblad 

der Nederlandsche Kultuurkamer, nr. 4, 30-3-

1942, 'De aanmeldingsplicht voor de Nederland

sche Kultuurkamer', 1. 
59 Artikelen 10, 11 en 33 van Verordnung nr. 

211, 'betreffende de Nederlandsche Kultuurka

mer', 22-11-1941, in: Verordnungsblatt für die 

besetzten niederländischen Gebiete, Stück 47, 25-

11-1941, 904-905, 914; Een tekstueel gecorrigeer

de versie verscheen in: Verordeningenblad der Ne

derlandsche Kultuurkamer, nr. 1, 1-1-1942; J. Pres

ser, Ondergang..., deel 1, 171-172. 
60 Arch.104 (NKK) 10 w, Aanmeldingsformulie

ren NKK. 
61 Arch.104 (NKK) 10 1, Circulaire van de afde

ling Ledenregistratie 'Aan alle Gildebestuurders', 

20-1-1943; Idem, 10 n, Standaardbrief A.C. de 

Vries (ledenadministratie NKK): 'LR. Aanmel

dingsformulier en Ariërverklaring'; Idem, witte 

kaart: 'voorloopige legitimatie'; Idem, een bij for

mulier A meegezonden standaardbrief van het 

hoofd van de afdeling Ledenregistratie van de 

NKK, A.G. Visker; Arch.102 (DVK) 110 aq, 

brief D A . de Rooy (afd. Radio DVK) aan afd. 

ledenadministratie NKK, 21-4-1943; Idem, ant

woord van A.C. de Vries aan 'het Hoofd der Af-

deeling Radio van het DVK', 28-4-1943. 
61 Arch.104 (NKK) iG, deel 1, brief W.A. Bos

boom (bestuurder van de vakgroep kunstdans 

van het theatergilde) aan G. Hoekstra (directeur-

generaal van de NKK), 28-2-1942; Idem, J.J. van 

IJzeren, 'Muziekgilde. Rapport over Maart 1942', 

25-4-1942, 1; Idem 2h, A.C. de Vries, 'Rapport 

van Ledenregistratie aan den Algemeen Bestuur

der' over de week van 6 t /m 13 maart 1943, 16-3-

1943-
6 ' Arch.103 (NO) 1495, brief Spanjaard aan de 

programmadienst van de N O , 9-9-1942. 
s<t Arch.104 (NKK) 10 dd, afwijzingsbrief Span

jaard aan Mevrouw Joh. Simon, 26-3-1943. 
6s Arch.104 (NKK) 10 cc, Nota voor de afde

lingshoofden op het DVK, 'betreffende het verle

nen van voorloopige werkvergunningen', 1943. 
66 Arch.102 (DVK) 155a, 'Aan alle H . H . Inpec-

teurs en Controleurs. Aanvullende Instructies 

voor het uitvoeren van controles, in verband 

met de in den laatsten tijd verschenen nieuwe 

verordeningen en bepalingen', z.d., 8. 
67 Arch.104 (NKK) 10 dd, Beschikkingen van 

de secretaris-generaal van het DVK ten aanzien 

van verzoeken om dispensatie, 1942-1943; 

Arch.102 (DVK) 110 aq, brief A.C. de Vries aan 

'het Hoofd der Afdeeling Radio van het DVK', 

15-3-1943; O p 8 maan 1944 stuurde H.W.E.A. 

Büser (afdeling Algemene Zaken) '5 lijsten van 

bij mij geregistreerde jodengevallen' naar de afde

ling Juridische Zaken, met het verzoek om aan

vullende gegevens. De lijsten bevatten de namen 

van zo'n vijftig joodse artiesten (voornamelijk af

komstig uit de toneel- en theaterwereld), met 

daarachter de letters G D (geen dispensatie): 

Arch.104 (NKK) 10 dd, 'Memorandum afd. AZ 

(Büser) aan kam. Bakhof (jur. zaken)', inclusief 

namenlijsten, 8-3-1944; Pauline Micheels, Mu

ziek in de schaduw..., 190-193; De Nederlandse 

jazz-zangeres Anny Xhofleer kreeg van de Duitse 

RMK in 1942 geen werkvergunning om in Duits

land op te treden, omdat zij korte tijd getrouwd 

was geweest met de naar Nederland geëmigreer

de Duits-joodse pianist Martin Roman: Michael 

Kater, Different Drummers..., 140-141. Waar

schijnlijk was bij de RMK niet bekend dat ze in 

1939 hertrouwd was met de eveneens joodse 

trompettist Joop Lensky: Herman Openneer, 

'Anny Xhofleer', in: NJA-Bulletin, nr. 12, juni 

1994. 31-
68 Arch.104 (NKK) 2 h, brief afd. ledenregistra

tie aan 'den Bestuurder van het Filmgilde', 11-12-

1942; Idem, 10 1, Circulaire van de afdeling Le

denregistratie 'Aan alle Gildebestuurders', 20-1-

1943; Idem, 'Instructies voor de gilden inzake be

handeling aanmelding voor het lidmaatschap der 

Nederlandsche kultuurkamer', z.d.; Arch.102 

(DVK) 110 aq, brief A.C. de Vries (ledenadmini

stratie NKK) aan 'het Hoofd der Afdeling Radio 
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van het DVK', 28-4-1943; J. Presser, Onder

gang..., deel 1, 172. 

«9 Arch.104 (NKK) 2 h, A.C. de Vries, 'Rap

port van Ledenregistratie aan den Algemeen Be

stuurder' over de week van 6 t /m 13 maart 1943 

(incl. een met de hand geschreven opmerking 

over het personeelsgebrek), 16-3-1943. 

7° Arch.104 (NKK) 27 g, Frans Vink, 'Rapport 

van het Muziekgilde inzake de wenschelijkheid 

van een in te stellen Controle-Dienst bij de Ne-

derlandsche Kultuurkamer', Den Haag, 9-3-

1943. 1. 
7' Arch.104 (NKK) iG, deel 2, 'Nota van den 

leider van de Hoofdafdeeling Soc. Zaken aan 

den Algemeen Bestuurder: betr. overwerkvergoe

ding voor het personeel der N.K.K.' , 24-S-1943. 

?2 Arch.102 (DVK) 110 aq, Nota van 'Het 

hoofd der Afdeeling Lidmaatschapszaken', aan 

'den Leider van het Bureau Radioprogramma's' 

op het DVK, 26-7-1943. 

7' Arch.104 (NKK) 35 g, 'Beschikking van den 

president der Nederlandsche Kultuurkamer' ten 

aanzien van J .H. Brilman, 17-7-1944 (citaat); In 

januari 1944 werden er 698 aanmeldingsformulie

ren ter verdere afhandeling aan het muziekgilde 

gezonden. Ter vergelijking: het theatergilde ont

ving 162 formulieren, het gilde voor beeldende 

kunst 138, het letterengilde 98, het filmgilde 15 

en het persgilde 7: Arch.104 (NKK) 2 h, A.C. de 

Vries, 'Rapport ledenregistratie januari 1944', 24-

2-1944; Idem, 19 d, 'Opdracht N o . 961' van Al

bert Pos (hoofd van de opsporingsdienst van de 

NKK) aan conroleur W . M . van Ravels, 10-2-

1944; Arch.102 (DVK) 155a, 'Aan alle H . H . In-

pecteurs en Controleurs. Aanvullende Instructies 

voor het uitvoeren van controles, in verband 

met de in den laatsten tijd verschenen nieuwe 

verordeningen en bepalingen', z.d., 8. 

74 Arch.102 (DVK) 155 c, 'Concept Verorde

ning betreffende het Verbod van Joodsche Mu

ziek en Toneelstukken'; Idem, 'Verordnungsent

wurf. 

7' Arch.102 (DVK) 155 c, 'Besluit van den Se

cretaris-Generaal van het Departement van 

Volksvoorlichting en Kunsten betreffende cultu-

reele werken van joden' , 10-2-1942. 

76 Arch.102 (DVK) 155 c, 'Eerste uitvoeringsbe

sluit van het besluit van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Volksvoorlichting en 

Kunsten betreffende cultureele werken van jo

den' , 10-2-1942. 

77 Arch.102 (DVK) 156a, 'Persbericht - Inzen

den van programma's voor muziekuitvoeringen', 

20-2-1942; Idem, 'Verplichte inzending muziek

programma's', z.d.; Idem, 155a, 'Aan alle H . H . 

Inpecteurs en Controleurs. Aanvullende Instruc

ties voor het uitvoeren van controles, in verband 

met de in den laatsten tijd verschenen nieuwe 

verordeningen en bepalingen', z.d., 1; 'Ook amu

sementsorkesten moeten hun programma's in

zenden', in: Arnhemsche Courant, 21-2-1942. 
78 Arch.102 (DVK) if, 'Overzicht der werk

zaamheden door het DVK in het eerste halfjaar 

1942 verricht', 26. 

79 Arch.102 (DVK) 99f, Circulaires nr. 26773 S 

en 27904 S van het hoofdbestuur der P T T 'be

treffende: doorgifte van radio-omroepprogram

ma's en "eigen gramofoonmuziek"', 3-10-1941 en 

13-10-1941. 
80 GAA, AZ (5181), Nr.238, 1943/ Arch.102 

(DVK) 156g, brief Leo Jakobus Broersen (gevol

machtigde voor de reorganisatie van de Neder

landsche politie) aan de 'Heeren Burgemeesters', 

14-1-1943; GAA, AZ (5181), Nr. 238, brief hoofd

commissaris van politie te Amsterdam aan E.J. 

Voûte, 30-1-1943; Idem, Nrs.238 en 238a, 1943, 

brief E.J. Voûte aan 'de exploitanten van drank-

wetinrichtingen en feestgebouwen te Amster

dam', februari 1943; Idem, Nr.238b, brief E.J. 

Voûte aan de hoofdcommissaris van politie te 

Amsterdam, 4-3-1943; Arch.102 (DVK) 100 a, 

Notulen van de vergadering van het bureau Bui

tendienst, 8-5-1943; Idem, 155a, 'Aan alle H . H . 

Inpecteurs en Controleurs. Aanvullende Instruc

ties voor het uitvoeren van controles, in verband 

met de in den laatsten tijd verschenen nieuwe 

verordeningen en bepalingen', z.d., 3,4,9. 
81 Arch.103 (NO) 17 / Arch.102 (DVK) 156c, 

brief Goverts aan 'de Besturen der gesubsidieer

de orkesten in Nederland. Betreft: Richtlijnen 

bij het ontslag der Joden' , 30-4-1941; Pauline Mi-

cheels, Muziek in de schaduw..., 184; J. Presser, 

Ondergang..., deel 1, 115-116, 155. 
81 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan

den..., deel 5, eerste helft, 541; Idem, tweede 

helft, 960-961; J. Presser, Ondergang..., deel 1, 

115-116, 154; Pauline Micheels, Muziek in de scha

duw..., 184-185. 
83 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan

den..., deel 5, eerste helft, 541-542; J. Presser, On

dergang..., deel i, 155-159; Pauline Micheels, Mu

ziek in de schaduw..., 186; Henk van Gelder, 

Jacques Klöters, Door de nacht klinkt een lied..., 

50-53; Bernard Drukker, Ik speel voor U..., 54, 60. 
84 Bernard Drukker, Ik speel voor U..., 54 (ci

taat); Onder de musici en arrangeurs die hun 

medewerking aan het orkest verleenden bevon

den zich, naast de reeds genoemden: Philip 

'Flip' Neeter, Ab Wit teboon, Jack Mossel, Mau

rice Poons, Pauky Kosman, Sal Breemer, Martin 

Roman en Paul Godwin: Bernard Drukker, Ik 

speel voor U..., 60 (facsimile van affiche van de 
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'Joodsche Schouwburg', met een aankondiging 

van het 'Groot Joodsch Amusements-Orkest '); 

Jan Liber, 'Altijd maar draaien: De levensroman 

van Heintje Davids', deel 27, in: Het Vrije Volk, 

juli 1962; O o k Nol van Wezel en Max Kanne-

wasser traden op met het 'Groot Joodsch Amuse

ments-Orkest ': Co de Kloet, Gabri de Wagt, 

Mooi Holland..., 74 (facsimile van affiche van de 

'Joodsche Schouwburg', met een aankondiging 

van het 'Groot Joodsch Amusements-Orkest' en 

'Johnny en Jones als vocalisten'). 
8s Henk van Gelder, Jacques Klöters, Door de 

nacht klinkt een lied..., 56-57. 
86 Herman Openneer, Kid Dynamite..., zyi.6, 

29-30. 

»7 Arch.io2 (DVK) i56f/ GAA, A Z (5181), 

Nr.i76od, brief S. Tulp (hoofdcommissaris van 

politie te Amsterdam) aan de secretaris- generaal 

van het DVK, 17-1-1942; Herman Openneer, 

Kid Dynamite..., 33; Rudie Kagie, De eerste ne

ger..., 94-95. 
88 Arch.216 (CNO) 54d, 'Dagorder voor de po

litie No.34', betreffende ontslag Versteeg en be

noeming Tulp , 7-5-1941; GAA, AZ (5181), 

Nr.1760, 1941, brief Woiski aan M.A.E. Lerner-

Poot (administratrice AZ), 15-12-1941; Idem, 

1760a, brief H . Holsbergen namens de hoofd

commissaris van politie aan Voûte, 7-1-1942; 

Idem, 1760C, brief J.F. Franken (AZ) aan de 

hoofdcommissaris van politie, 19-1-1942; Idem, 

i76od, brief H . Holsbergen namens de hoofd

commissaris van politie aan de gemeentesecreta

ris, 26-1-1942; Idem, 1760e, brief M.A.E. Lerner-

Poot aan Woiski, 30-1-1942; Advertenties 'La Cu-

bana', met vermelding van Jaap Streefkerk, in: 

De Telegraaf, 5-2-1942 en 31-5-1942; Idem, in: Ci

nema & Theater, 22-1-1943; Streefkerk verving al 

vanaf december 1941 pianist Freddy Johnson in 

La Cubana: Herman Openneer, 'Jaap Streefkerk 

alias Steve Kirk', in: NJA-Bulletin, nr. 28, juni 

1998, 15. 

«9 Arch.102 (DVK) i56f, brief 58, Kantoor, Ge

rold, Zeegelaar aan Govern, 15-12-1941; Idem, 

brief 58a, Goverts aan Tulp, 7-1-1942; Arch.102 

(DVK) i56f/ GAA, AZ (5181), Nr . i 7 6od/ Idem, 

Nr.i58d, brief Tulp aan 'den Heer Secretaris-Ge

neraal van het Departement van Volksvoorlich

ting en Kunsten', 17-1-1942. 
90 Arch.102 (DVK) i56f, brief 58e, Goverts aan 

Tulp, 27-1-1942. 
91 Arch.102 (DVK) 156F, brief 58c, Goverts aan 

Bergfeld, 27-1-1942. 
92 Arch.104 (NKK) iohh, brief Goverts betr. 

'Mededeeling Dr. Bergfeld' aan De Ranitz, 14-4-

1942. 

» Arch.104 (NKK) iohh, L.M. Weinberg (na

mens Spanjaard), 'Memorandum van het Hoofd 

JA aan Ledenregistratie', met bijgesloten lijst 'Su-

rinaamsche Negers', 27-8-1942. 
94 Arch.249 ( D o e l I - z a k e n ) , 446 b (muziek) 

brief Georg L.J. Holtuin aan Mussert, 17-12-

1941; Idem, brief J. Verkuylen (gew. insp. Alg. 

Zaken NSB) aan S. Tulp met verzoek om reac

tie op het bezwaarschrift van Holtuin, 8-1-1942; 

Een maand later verzocht Verkuylen nogmaals 

om antwoord: Idem, brief Verkuylen aan Tulp, 

4-2-1942; Arch.104 (NKK) 5n, Albert Pos (hoofd 

van de opsporingsdienst van de NKK), 'Verza

meling rapporten van H.Büser, Controleur O p 

sporingsdienst Kultuurkamer, betreffende ne

gers, welke als musici optreden. Rapport N o 5, 7 

juli 1943, betreffende Negerorkest Café 't Wagen-

wiel', 4-9-1943, 1; Arch.248 ( D o e l - personen), 

1828, C V Edward John Voûte. 
9 ' Arch.102 (DVK) i56f, Rapport J .H.M. Wa-

gemans en Joh. Roos, Politie Amsterdam, 6e sec

tie, ie afd., 11-2-1943; Herman Openneer, Kid 

Dynamite..., 35. 
9 6 Arch.102 (DVK) i56f/ GAA, AZ (5181), 

Nr.261, brief De Ranitz aan 'den Hoofdcommis

saris van Politie', 1-2-1943; Tegelijkertijd werd 

aan de secretaris-generaal van het departement 

van Sociale Zaken, R.A. Verwey, het verzoek ge

richt om de werkvergunningen die door de Ge

westelijke Arbeidsbureau's aan Surinamers waren 

uitgereikt, in te trekken: Arch.102 (DVK) ijóf, 

brief De Ranitz aan Verwey, 1-2-1943. 
9? Arch.102 (DVK) I56f, br ie f 'Wnd. Politiepre-

sident te Amsterdam, namens dezen de commis

saris van politie toegevoegd voor de administra

tie H . Holsbergen' aan de secretaris-generaal van 

het DVK, 8-7-1943. 
98 Arch.102 (DVK) i56f, brief De Ranitz aan 

'den heer Politiepresident te Amsterdam', 27-7-

1943-
99 Arch.102 (DVK) I56f, Nota De Ranitz 'voor 

den Heer Algemeen Bestuurder der Nederland-

sche Kultuurkamer', 27-7-1943; Idem, brief 

D.J .H.W. Spanjaard aan De Ranitz, 28-7-1943. 
100 Arch.104 (NKK) 5n, Albert Pos (hoofd van 

de opsporingsdienst van de NKK), 'Verzameling 

rapporten van H. Büser, Controleur Opsporings

dienst Kultuurkamer, betreffende negers, welke 

als musici optreden. Rapport N o 5, 7 juli 1943, 

betreffende Negerorkest Café 't Wagenwiel', 4-9-

1943, 1-2. 
101 Arch.104 (NKK) 5n, Alben Pos (hoofd van 

de opsporingsdienst van de NKK), 'Verzameling 

rapporten van H. Büser, Controleur Opsporings

dienst Kultuurkamer, betreffende negers, welke 

als musici optreden. Rapport 26, betreffende 

Mike Hidalgo en zijn Orkestleden, van 21 juli 
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1943', 4-9-1943, 2 (citaten); Idem, H . Büser, 

'Rapport inzake de kwestie Hidalgo', 20-8-1943, 

1-2. 

•°2 Arch.104 (NKK) 5n / Arch.102 (DVK) 23 

Cp, D.J .H.W. Spanjaard, 'Nota voor Mr . de Ra-

nitz', 26-8-1943. 

' ° ' Arch.104 (NKK) 5n, H . Büser, 'Rapport in

zake de kwestie Hidalgo', 20-8-1943, I _ 2-

'°4 Arch.102 (DVK) i56f, brief Büser aan A.A. 

Mussert, 3-8-1943. 

'°s Arch.102 (DVK) i56f, brief M.J.K. Dijkstra 

(bureauleider NSB-hoofdafdeling Pers en Propa

ganda) aan Goverts, 19-8-1943; Idem, br ief 'SG. ' 

aan 'de hoofdafdeeling Pers en Propaganda der 

N.S.B. d.N.' , z.d. (citaten). 
, o6 Arch.104 (NKK) 5n, H . Büser, 'Rapport in

zake de kwestie Hidalgo', 20-8-1943, 2-3; 

Arch.102 (DVK) 156g, repertoirelijst met begelei

dend schrijven M. Hidalgo aan 'de Afd. Muziek 

(Keuring Muziek programma's) Departement 

van Volksvoorlichting en Kunsten', 13-8-1943. 

'°7 Arch.104 (NKK) 5n / Arch.102 (DVK) 23 

Cp, D.J .H.W. Spanjaard, 'Nota voor Mr. de Ra-

nitz', 26-8-1943 (citaat); Arch.102 (DVK) 23 Cp, 

memorandum van Spanjaard aan De Ranitz, 26-

8-1943. 
108 Arch.102 (DVK) i56f, brief Bergfeld aan 

'Herrn Ot to über Herrn Goverts', 27-8-1943. 

'°3 Arch.102 (DVK) 156k brief Goverts namens 

de SG aan 'das Reichskommissariat Hauptabt . 

Volksaufklärung und Propaganda', z.d. 
110 Arch.102 (DVK) 23 Cp, rapport J .H .M. Wa-

gemans, 3-9-1943; Idem, brief E. Pronk (leider 

hoofdafdeling Sociale Zaken van de NKK) aan 

G.L.J. Holtuin, 1-9-1943. 
111 Arch.102 (DVK) 23 Cp, b r i e f 'Wnd. Politie-

president te Amsterdam, namens dezen de com

missaris van politie toegevoegd voor de admini

stratie H . Holsbergen' aan de secretaris-generaal 

van het DVK, 11-9-1943. 
112 Arch.102 (DVK) 23 Cp, brief De Ranitz aan 

Bergfeld, 20-9-1943 (citaat); zie ook: Idem, me

morandum Spanjaard aan De Ranitz, met bijge

sloten 'Concept-schrijven van den Secretaris-Ge

neraal aan Dr. Bergfeld', 11-9-1943. 

" ' Arch.102 (DVK) 23 Cp , brief waarnemend 

politiepresident van Amsterdam aan De Ranitz, 

16-10-1943. 

"4 Arch.104 (NKK) I9d, 'Raport No . 3 van con

troleur L.M. Weinberg betreffende Café Taran

tella (Orkest Hidalgo)', 30-10-1943. 

"s Arch.102 (DVK) 23 Cp, brief F.C. Roels 

(wnd. hoofd van de afdeling Recht en Organisa

tie) namens De Ranitz aan 'den Heer Politie-Pre-

sident te Amsterdam', 29-10-1943. 
116 Arch.102 (DVK) 23 Cp, brief Holtuin aan 

De Ranitz, 10-12-1943; Idem, brief F.C. Roels na

mens De Ranitz aan Holtuin, 21-12-1943; Idem, 

brief De Ranitz aan Holtuin, 7-1-1944. 

"7 Arch.102 (DVK) 155a, 'Aan alle H . H . Inspec

teurs en Controleurs. Aanvullende Instructies 

voor het uitvoeren van controles, in verband 

met in den laatsten tijd verschenen nieuwe veror

deningen en bepalingen', z.d., 8. 
1,8 Arch.104 (NKK) 5n, Albert Pos (hoofd van 

de opsporingsdienst van de NKK), 'Verzameling 

rapporten van H . Büser, Controleur Opsporings

dienst Kultuurkamer, betreffende negers, welke 

als musici optreden. Rapport N o 39, betreffende 

Surinamer-negers (algemeen) dd. 31-7-1943', 4-9-

1943, 4; Arch.102 (DVK) 23 Cp, anonieme brief 

aan NKK betreffende Max Woiski, 10-3-1944. 

"9 Arch.102 (DVK) 23 Cp, brief A J . Garcia 

aan De Ranitz, 11-12-1943; Idem, brief F.C. 

Roels namens De Ranitz aan Garcia, 15-12-1943; 

Idem, brief De Ranitz aan Garcia, 7-1-1944. 
120 Interview W i m Sanders, 18-12-1995; Willy 

Langestraat, De Willy Langestraat (Languestra -

Billy Longstreet) Story..., 39-40; Herman Open-

neer, 'Klaas van Beeck 4', (Memoires H e n k van 

Vorstenbos) in: NJA-Bulletin, nr. 19, maart 1996, 

30; Interviews Tinus Bruyn, Wim Kroon, Cor 

van Lier en W i m Sanders in: N O S Documentai

re, Jan Kelder (Reg.) De geschiedenis van de jazz 

in Nederland van 1919 tot heden, deel 2, 1939-

1945, 'Het komt wel weer in orde', NOS/NJA, 

maart 1993; Bert Vuijsje, 'Gewoon 'n schnabbel', 

interview met Cees Verschoor, in: de Volkskrant, 

4-5-1985. 
121 Arch.104 (NKK) ii, 'Samenvatting van den 

Kultuurkamerraad', 10-3-1943, Den Haag 12-3-

1943, 2; Arch.102 (DVK) iG, 'Verslag van de 

werkzaamheden van de afdeelingen van het De

partement van Volksvoorlichting en Kunsten 

over de maand maart 1943: VIL Afdeeling M u 

ziek', 6 (citaat). 
122 Arch.104 (NKK) ii, 'Notulen van den Kul

tuurkamerraad', 21-4-1943, Den Haag 27-4-1943, 

3-4-
I2 ' Arch.104 (NKK) 5n, D . Beuzenberg, 'Memo

randum van de Vakgroepbestuurder aan den Lei

der van het Muziekgilde', 7-4-1943; Overigens 

had van 't Hoff in deze periode geen gebrek aan 

werk. Behalve voor de N O speelde zijn orkest in 

februari 1943 in respectievelijk de Rivierenhal en 

het etablissement Lommerrijk te Rotterdam en 

met ingang van 13 maart 1943 was de band geën

gageerd in Den Haag: Herman Openneer, 

Hoestekst C D Ernst van 't Hoffen zijn orkest, 

deel 2, 20 opnamen uit de periode 1942-'44, 

NJA 9602, oktober 1996. 
I24 Arch.104 (NKK) 5n, D . Beuzenberg, 'Memo-
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randum van de Vakgroepbestuurder aan den Lei

der van het Muziekgilde', 7-4-1943. 

'» Arch.104 (NKK) 5n, brief O t t o aan DVK, af

deling Muziek, 14-5-1943; Herman Openneer, 

Hoestekst C D Ernst van 't Hoffen zijn orkest, 

deel 2..., NJA 9602, oktober 1996; Foto van 't 

Hoff-musici in Berlijn, juni 1943, in: NJA-Bulle-

tin, nr. 22, december 1996, 4. 

"* Arch.61-76 (GKzbV) 54b, brief Mikkenie 

aan RBS, 29-4-1943; Idem, 54c, brief RBS aan 

'den Befehlshaber der Sicherheitspolizei', 3-5-

1943-
"7 Arch.61-76 (GKzbV) 54b, brief RBS aan 

Mikkenie, 27-4-1943. 
118 Arch.61-76 (GKzbV) 54b, brief Mikkenie 

aan RBS, 29-4-1943. 

"9 Arch.61-76 (GKzbV) 54c brief RBS aan 

'den Befehlshaber der Sicherheitspolizei', 3-5-

1943-

'J° Arch.61-76 (GKzbV) 5 6b, brief Taubert aan 

'Oberregierungsrat' Max Stampe, hoofd van de 

'Hauptabteilung Volksaufklärung und Propagan

da' (HAVP) in Den Haag, 31-5-1943. 

'3' Arch.61-76 (GKzbV) 56c, brief RBS aan 

'den Beauftragten des Herrn Reichskommissar 

für die Provinz Nordholland' , 10-5-1943. 

'3Z Arch.103 (NO) 1449, brief A .Q. Kolff (hoofd 

van de afdeling Personele en Sociale Zaken van 

de N O ) aan J .C. Plate, 5-4-1943 (citaat); Idem, 

brief Kolff aan Ot to , 31-3-1943; Idem, brief A.C. 

de Vries (hoofd afdeling Ledenregistratie van de 

NKK) aan N O afdeling Personele en Sociale Za

ken, 3-4-1943; Overigens had de afdeling Sociale 

Zaken van de NKK er al in december 1942 over 

geklaagd dat een aantal bij de N O werkzame 

musici de contributie voor de NKK niet had vol

daan: Arch.103 (NO) 1449, brief W . G . Lina 

(agent NKK) aan Kolff, 24-12-1942. 

'» Arch.61-76 (GKzbV) 46a, RBS 'Arbeidsbe-

richt vom 1.5 — 31. 5. 1943'. 
134 Dick Verkijk, Radio Hilversum..., 355-356. 

'3! In totaal bleven zo'n zestig amusementsmusi-

ci in vaste dienst bij de N O . Ongeveer de helft 

van hen maakte deel uit van een groot 'amuse

mentsorkest', de overigen speelden bij de 'Melo-

disten' o.l.v. Piet Lustenhouwer en in de orkes

ten van Ot to Hendriks en Gerard van Krevelen. 

Vier musici verdwenen, omdat zij zich hadden 

aangemeld bij resp. de Waffen-SS en de 

Wehrmacht; Arch.102 (DVK) 166a, Lijst van 

'Musici in dienst van den Nederlandschen O m 

roep', 12-11-1943. 
136 Arch.102 (DVK) 155b, Maandrapporten van 

de afdeling Muziek op het DVK, mei, juni en 

juli (citaat) 1943. 
137 Arch.102 (DVK) 155b, 'Overzicht der werk

zaamheden van de afdeling Muziek in de maand 

juni 1943: Het bureau Algemeene Aangelegenhe

den' . 
138 Interviews Tinus Bruyn, Cees Verschoor, 

W i m Kroon, Cor van Lier en W i m Sanders in: 

N O S Documentaire, Jan Kelder (Reg.) De ge

schiedenis van de jazz in Nederland...; Arch .HO, 

Transcriptie interview van Ben Vuijsje met Cees 

Verschoor, 10-4-1995, 24 e.v. 
139 'Aanbiedingen', advertenties van werkzoeken

de musici, in: De Musicus: Algemeen Neder-

landsch Vaktijdschrift voor de Muziek en het 

Amusementsbedrijf, 11e jaargang, nr. 18, 8-9-

I943> 6. 
140 Interviews Marius Koppijn 26-1-1994 en 19-

6-1997, W i m Sanders 5-6-1997, Ado Broodboom 

5-6-1997. 
141 De Algemeen Bestuurder der NKK, Ot to , 

was na een gesprek met Goverts begin mei 1943 

verheugd dat Goverts zijn mening over Beuzen-

berg aanmerkelijk had verzacht, 'zoowel wat be

treft het geval Heiweg als wat betreft de hem ver

weten indiscretie. Naar het mij voorkomt heeft 

het geen zin, deze aangelegenheid thans nog ver

der te onderzoeken.': Arch.104 (NKK) 5n, brief 

O t to aan DVK, afdeling Muziek, 14-5-1943. 

'42 Arch.104 (NKK) 5n, H . Biiser, 'Algemeene 

Opmerkingen' , bijlage bij: H . Büser, 'Rapport 

inzake de kwestie Hidalgo' 20-8-1943,1. 
143 Arch.104 (NKK) 31k, brief Beuzenberg aan 

'dem Betriebsfuhrer', 24-6-1943. 
144 Arch.104 (NKK) 5n, H . Büser, 'Algemeene 

Opmerkingen' , bijlage bij: H . Büser, 'Rapport 

inzake de kwestie Hidalgo' 20-8-1943, '• 

'4S 'Engagementen in September 1943', in: De 

Musicus, 11e jaargang, nr. 18, 8-9-1943, 3-4; NJA-

Bulletin, nr. 19, maart 1996, 9; 'The Rhythm 

Aces o.l.v. Kees Kaper', in: De Jazzwereld, de

cember 1938, 10. 
146 Arch.102 (DVK) 155b, 'Overzicht van de 

Werkzaamheden der Afdeeling Muziek in de 

maand October 1943 - Bureau Algemeene 

Aangelegenheden', 3; In februari 1943 bleven 

onderhandelingen over deelname van orkesten 

aan bijeenkomsten van de organisatie 'Vreugde 

en Arbeid' (VeA) zonder resultaat, omdat het 

NAF te weinig geld ter beschikking stelde: 

Arch.102 (DVK) 155b, maandrapport van de 

afdeeling Muziek van het D V K over februari 

1943, (handgeschreven ontwerp); Idem, 'Over

zicht der werkzaamheden van de afdeeling Mu

ziek gedurende de maand februari 1943', Den 

Haag 1-3-1943, 2. 
147 Arch.102 (DVK) 166e, Jan Goverts, 'Akten

notiz fur Herrn Dr. Bergfeld', 28-7-1944. 
148 Arch.104 (NKK) 2j, D . Beuzenberg, 'Vak-
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groep: Amusementsmusici', in: 'Maandrapport 
van het Muziekgilde over december 1943'. 
'49 Arch.102 (DVK), 166 G, Handgeschreven 
overzicht werkzaamheden DVK, 'Lichte muziek: 
Aanvullingen februari 1944'. 
'!° 'Engagementen in februari 1944', in: De Mu
sicus, 12e jaargang, nr. 4, 24-2-1944, 2-4. 
"• Arch.102 (DVK) 166e, Jan Goverts, 'Akten
notiz für Herrn Dr. Bergfeld', 28-7-1944. 
152 Arch.102 (DVK) 155b, 'Verslag van de afdee-
ling Muziek over de maand februari 1944 — Bu
reau Kultureele Verzorging', 2-3 (citaat); Idem, 
ig, 'Overzicht van de werkzaamheden door het 
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten 
in het eerste kwartaal 1944 verricht - Afdeeling 
II. Theater en Dans'; Idem, 166e, Jan Goverts, 
'Aktennotiz fur Herrn Dr. Bergfeld', 28-7-1944. 
'» Arch.104 (NKK) ii, 'Notulen van den Kul-
tuurkamerraad', 14-6-1944, Den Haag 26-6-
1944, 2. 

'w Arch.104 (NKK) 2J, Maandrapport van het 
muziekgilde over augustus 1944, 'Vakgroep Amu
sementsmusici', 2 (citaat); 'Decreet van den 
Führer over totalen oorlog - Volledige benutting 
van alle arbeidskrachten', in: De Courant - Het 
Nieuws van den Dag, 26-7-1944; Arch.104 
(NKK) 2j', maandrapport van het muziekgilde 
over juli 1944, 'Vakgroep: Amusementsmusici', 5. 
' " Zo was er in 1944 een clandestiene jazzcon
cert in het Haagse Amicitia, met o.a. Peter Schil-
peroort en Frans Vink jr.: Foto met vermelding 
van de aanwezigen, in: NJA-Bulletin, nr. n, 
maart 1994, 16; Herman Openneer, 'Ellen van 
Booren', in: NJA-Bulletin, nr. 13, september 
1994, 25; Herman Openneer, 'The Dutch Swing 
College Band 50 jaar', in: NJA-Bulletin, nr. 16, 
juni 1995, 20. 

'S6 Collectie Herman Openneer, interview Peter 
Schilperoort, z.d. 
ls7 Ben Vuijsje, 'Gewoon 'n schnabbel', inter
view met Cees Verschoor, in: de Volkskrant, 4-5-
1985. 
'S8 Interview Martin Beekmans 27-5-1998; Dick 
Verkijk, Radio Hilversum..., 709; B.A. Sijes, De 
Arbeidsinzet, de gedwongen arbeid van Nederlan
ders in Duitsland 1940-1945, Den Haag 1966, 
537; Herman Openneer, 'Klaas van Beeck, deel 5 
(slot)', in: NJA-Bulletin, nr. 20, juni 1996, 23. 
•59 NJA, brief Theo Uden Masman aan W. van 
Druuten Jr. (lid van de Wageningse jazzclub 
'D.D.D.'), 5-1-1945; Zie ook: Dick Verkijk, Ra
dio Hilversum..., 716-717. 
160 A t e v a n Delden, Hoestekst CD Dick Wille
brandts en zijn radio-orkest..., Grannyphone D 
401, april 1989. 
161 Interview Martin Beekmans 27-5-1998; Frans 

Oudejans 'Nicolaas Adriaan Cornelis van 
Beeck', in: Biografisch woordenboek van Neder
land, deel 3, Den Haag 1989, 37-38. 
162 NJA, brief Theo Uden Masman aan W. van 
Druuten Jr. (lid van de Wageningse jazzclub 
'D.D.D.'), 5-1-1945; Volgens Martin Beekmans 
had Masman de leden van zijn orkest ingelicht 
over het aanstaande transport naar Duitsland: In
terview Martin Beekmans 27-5-1998; Dick Ver
kijk schrijft dat Masman en zijn musici samen 
met andere omroepmedewerkers waren vrijge
kocht door NO-programmachef H.J.R. Schaf
fers, die daartoe van NO-directeur Herweyer je
never had gekregen. Hij vermeldt echter tevens 
dat Jack Bulterman en Kees Kranenburg deze 
versie ontkennen. Zij beweerden op eigen initia
tief te zijn ontsnapt: Dick Verkijk, Radio Hilver
sum..., 717; Zie ook: Jack Bulterman, The Ram
blers' Story..., 115. 
163 NJA, brief Theo Uden Masman aan W. van 
Druuten Jr. (lid van de Wageningse jazzclub 
'D.D.D.'), 5-1-1945; Bulterman was op 10-5-1933 
gehuwd met de Duitse Laura Auguste Wieden-
bach: Frans Oudejans 'Jacques Cornelis (Jack) 
Bulterman', in: Biografisch woordenboek van Ne
derland, deel 3, Den Haag 1989, 83. 
'64 Interview Martin Beekmans 27-5-1998; Her
man Openneer, 'Klaas van Beeck, deel 5 (slot)', 
in: NJA-Bulletin, nr. 20, juni 1996, 24-27; Frans 
Oudejans 'Nicolaas Adriaan Cornelis van 
Beeck', in: Biografisch woordenboek van Neder
land, deel 3, Den Haag 1989, 37-38. 
l6s 'Bekendmaking' van de algemeen gemachtig
de voor de totale oorlogsinspanning, Liese, in: 
De Courant - Het Nieuws van den Dag, 28-12-
1944; L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan
den in de Tweede Wereldoorlog, deel 10b, Den 
Haag 1981, eerste helft, 125-126. 
166 Arch.102 (DVK) 155b, 'Beknopt verslag van 
de werkzaamheden van het Departementaal Bu
reau Muziek. Maand Januari 1945', 2; Ook Van 
Steensel van der Aa stuurde een musicus die bij 
hem aan huis had geïnformeerd naar de moge
lijkheden om vrijgesteld te worden, het advies 
om 'per eerste gelegenheid naar Den Haag te 
vertrekken' en zich te meldden bij de afdeling 
Muziek van het DVK: Arch.104 (NKK) z8f, 
deel III, brief Van Steensel van der Aa aan P. de 
Kleer, 29-12-1944. 
'6? Interviews Wim Sanders 18-12-1995 en 5-6-
1997, Wim Kroon 5-6-1997 en 6-10-1997, Frans 
Poptie 5-6-1997; P.A. Schreuder, De dans- en 
amusementsorkesten..., 81-84; Jeroen de Valk, 
'Frans Poptie: de man die de ruimtes vulde', in: 
Het Parool, 28-12-1996. 
168 NJA, brief Theo Uden Masman aan W. van 
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Druuten Jr. (lid van de Wageningse jazzclub 
'D.D.D.'), 5-1-1945; Ramblers-klarinettist/saxofo-
nist Wim Poppink was ondergedoken nadat hij 
uit Amersfoort was ontsnapt. 

Hoofdstuk 8 
Uitbanning van jazzmuziek 1940-1942 

1 Arch.102 (DVK) 156g, 'Programmgestaltung 
des deutschen Musiklebens'; Idem, 'Het samen
stellen van de programma's voor het Duitsche 
muziekleven'; Die Musik-Woche, 1940, 28, in: Jo
seph Wulf, Musik im Dritten Reich..., 288-289. 
2 Arch.102 (DVK) 156g, 'Richtlijnen voor het 
samenstellen van programma's op het gebied der 
grammofoonplatenmuziek, 1; Idem, 'Niet ge-
wenschte werken', 1; Tot juli 1941 werden alleen 
joodse, Engelse en Poolse composities aange
merkt als ongewenst. Zo ontving Bergfeld eind 
mei 1941 een schrijven van het Pro-Mi in Berlijn 
met de mededeling dat Duitse muziekuitgevers, 
op grond van een onlangs uitgevaardigde 
ministeriële beschikking, geen joodse, Engelse en 
Poolse werken meer mochten uitvoeren naar de 
bezette gebieden (uitgezonderd composities van 
Chopin). De brief vermeldde niets over Russi
sche en Amerikaanse werken: Arch. 61-76 
(GkzbV) 21b, brief Dr. Leinveber (Reichsministe
rium für Volksaufklärung und Propaganda) aan 
'den Herrn Reichskommissar, Hauptabreilung 
Volksaufklärung und Propaganda, Kulturrefe
rat', 27-5-1941; Fred K. Prieberg, Musik im NS-
Staat..., 374. 
' Arch.103 (NO) 17, brief De Kloet aan Her
weyer, 24-6-1941; Idem, 652, brief De Kloet aan 
Herweyer, 13-8-1941. 
* Arch.102 (DVK) 109m / Arch.103 (NO) 
1397, brief H.Ph. Callenfels aan Herweyer, 29-10-
1943; Arch.103 (NO) 1397, brief Callenfels aan 
Herweyer, 13-11-1943; Pauline Micheels, Muziek 
in de schaduw van het Derde Rijk..., 205-206. 
5 Arch.103 (NO) 2560, 'Verslag van de bespre
kingen van den kleinen programmaraad op dins
dag 26 October 1943', I. 
6 Arch.102 (DVK) 109m / Arch.103 (NO) 
1397, brief Callenfels aan Herweyer, 29-10-1943. 
7 In zijn brief van 5-5-1944 ontkende Callen
fels dat de NO bij het programmeren van Fran
se muziek 'thans weer grootere vrijheid' zou ge
nieten. Dat deze mening kon postvatten was 
niet onbegrijpelijk, gezien het feit dat Goebbels 
op 3 november 1943 bepaald had dat het uitvoe
ren van Franse composities weer toegestaan was, 
op voorwaarde dat niet meer dan een kwart van 
de programma's aan Franse muziek gewijd zou 

worden. Goverts kreeg van het Rijkscommissari-
aat evenwel geen toestemming om het beleid ten 
aanzien van het spelen van Franse muziek te ver
soepelen: Arch.102 (DVK) 114b / Arch.103 (NO) 
148, brief Callenfels aan Herweyer, 5-5-1944 (ci
taat); Fred K. Prieberg, Musik im NS-Staat..., 
375; Over het door Herweyer gelaste interne on
derzoek zie: Arch.103 (NO) 1397, brief Herweyer 
'aan het Hoofd van den Economische Dienst', 1-
11-1943; Idem, brief Herweyer aan DVK 'Afde
ling Radio', 12-11-1943; Idem, brief Herweyer 
aan DVK, 30-12-1943. 
8 Arch.102 (DVK) 155b, Maandoverzicht de
cember 1943 van het Bureau Lichte en Mechani
sche Muziek, 2. 
9 Amtliche Mitteilungen der Reichsmusikkam
mer, 15-7-1941, 8e jaargang, nr. 7; Fred K. Prie
berg, Musik im NS-Staat..., 374. 
10 Dick Verkijk, Radio Hilversum..., 474. 
" Arch.103 (NO) 652, brief De Kloet aan Her
weyer met bijgevoegde lijst 'Russische Muziek', 
11-7-1941. 
12 Arch.103 (NO) 652, brief Herweyer aan 
DVK, 'Afd. Radio- en Filmzaken', 14-7-1941. 
'3 Arch.102 (DVK 165t brief Goverts aan QJ . 
van Trigt (vertegenwoordiger van de accordeon-
en mondharmonicafirma Hohner), 30-1-1942; 
Idem, concertprogramma dat onder leiding van 
van Trigt werd uitgevoerd; Idem, brief van Trigt 
aan Goverts, 1-2-1942. 
'4 Arch.102 (DVK) 165^ brief Goverts aan 
Bergfeld, 12-2-1942; Idem, brief Bergfeld aan 
Goverts, 19-2-1942; Zie ook: Idem, brief Goverts 
aan van Trigt, 25-2-1942. 
'5 Arch.102 (DVK) 156g, 'Redenen tot het ver
bod van gramofoonplaten. Richtlijnen voor de 
toekomst'; Idem, 'Gründe für Schallplanen-Ver
bote. Richtlinien für die Zukunft'; Zie ook: 
Idem, 'Niet gewenschte werken', 5. 
'6 Arch.102 (DVK) 156g, 'Niet gewenschte wer
ken', 4, 7-8. 
'7 Arch.103 (NO), 3183d, brief Dubois aan van 
der Vegte, 8-3-1941; Dick Verkijk, Radio Hilver
sum..., 219. 
18 Arch.102 (DVK) i64f, brief Ray Goossens 
aan DVK, 16-4-1941. 
*» Arch.102 (DVK) 156g, brief Goverts aan Ray 
Goossens 19-4-1941. 
20 Arch.102 (DVK) i64f, brief Ray Goossens 
aan DVK, 24-4-1941, met handgeschreven ant
woord van Goverts. 
21 Arch.102 (DVK) i64f, brief Henk v.d. Hurk 
aan DVK, 27-2-1941. 
22 Arch.102 (DVK) i64f, brief Henk v.d. Hurk 
aan DVK, 24-5-1941. 
2' Arch.102 (DVK) 156a, 'Persbericht - Inzen-
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den van programma's voor muziekuitvoeringen' , 
20-2-1942; ' O o k amusementsorkesten moeten 
h u n programma's inzenden', in: Arnhemsche 
Courant, 21-2-1942; Idem, in: De Tijd, 21-2-1942. 
** Arch.102 (DVK) if, 'Overzicht der werk
zaamheden door het D V K in het eerste halfjaar 
1942 verricht', 26; Idem, 'Overzicht der werk
zaamheden door het D V K in het tweede halfjaar 
1942 verricht', 16; Idem, 155a, 'Overzicht der 
Werkzaamheden van de Afdeeling Muziek over 
het tweede halfjaar van 1942', bijlage 'Program
makeuring' . 
2> Arch.102 (DVK) if, 'Overzicht der werk
zaamheden door het D V K in het eerste halfjaar 
1942 verricht', 26 (citaat); Nadat diverse uitge
vers zich erover hadden beklaagd dat door de 
strenge departementale selectie het voortbestaan 
van h u n bedrijf in gevaar kwam, bepleitte de af
deling Muziek in de tweede helft van 1942 een 
verhoging van de papiertoewijzing voor het uit
geven en drukken van muziekwerken, hetgeen 
werd afgewezen. Slechts het contingent 'vrij uit 
voorraad te verwerken' mocht iets sterker aange
sproken worden. Vanwege de stagnerende in
voer van bladmuziek uit Duitsland en de beperk
te mogelijkheden o m de betreffende uitgaven in 
Nederland te drukken, werd het toezicht op de 
invoer van bladmuziek uit Frankrijk, België, De
nemarken en Zweden 'zoo soepel mogelijk uitge
oefend': Arch.102 (DVK) if, 'Overzicht der werk
zaamheden door het DVK in het tweede halfjaar 
1942 verricht', 15; Arch.102 (DVK) 155a, 'Over
zicht der Werkzaamheden van de Afdeeling M u 
ziek over het tweede halfjaar van 1942' 3-4; 
Idem, bijlage 'Programmakeuring' . 
2« Arch.102 (DVK) 84, ANP-Telexnoot nr. 
230, 4-2-1941; De PA behartigde alle aangelegen
heden inzake de pers met uitzondering van de 
tijdschriften en de fotopers. He t was een zelfstan
dige afdeling binnen het GKzbV. Janke ontving 
zijn instructies rechtstreeks van Generalkommis
sar Schmidt: René Vos, Niet voor publicatie..., 
66-69, 150-153, 454-455. 
2? Arch.102 (DVK) 75b, brief Fink aan D V K , 3-
5-1941; De geïllustreerde pers en de fotopers res
sorteerden onder respectievelijk het Referat Zeit
schriften en het Referat Bildpresse van de door 
Fink geleide H A V P : René Vos, Niet voor publica
tie..., 68,150-151, 454-455. 
28 Arch.102 (DVK) 84, ANP-Telexnoot nr. 
398, 5-5-1941. 
2s> Arch.102 (DVK) 84a, ANP-Telexnoot nr . 
786, 20-9-1941; René Vos, Niet voor publicatie..., 
342; In de herfst van 1942 kregen ook ambtena
ren van de burgerlijke stand beperkingen opge
legd, waaronder een verbod op de registratie van 

Engelse voornamen: L. de Jong, Het Koninkrijk 
der Nederlanden..., deel 5, eerste helft, 156 n . i . 
3° Arch.103 ( N O ) 652, brief D e Kloet aan Her-
weyer met handgeschreven kanttekeningen van 
Herweyer, 5-11-1941; Idem, 17, afschrift; Idem, 
2198, ' M e m o aan alle onderafdelingen van de 
afd. ontwikkeling en voorlichting', 11-11-1941. 
3' Arch.102 (DVK) 84b, ANP-Telexnoot nr. 
1035, 3-1-1942; Arch.249 (Doc.II — zaken) 616, 
'Leidraad 2 voor: Fotoredacteuren, Fotoverslagge
vers en Fotopersbureaux', z.d. 
'2 Arch.102 (DVK) 156a, 'No ta voor het hoofd 
der afdeeling Kabinet en Juridische Zaken ' , met 
bijgevoegd ontwerp persbericht, 12-1-1942. 

33 Arch.102 (DVK) 84b, ANP-Telexnoot nr. 
1054, 15-1-1942. 

34 Arch.102 (DVK) 49a, A N P , Stenografisch 
verslag van de persconferentie van 15-1-1942 in 
het gebouw Kneuterdijk 20 (Rijkscommissariaat) 
te Den Haag, 1-2 (citaten); 'Gebruik van vreem
de woorden ' , in: De Telegraaf (ochtendblad), 16-
1-1942; Overigens kondigde De Telegraaf een 
dag later, nog wel de première aan van een 'Va-
riété-film' met: 'als een der voornaamste attrac
ties "De Ramblers", onder leiding van T h e o 
Uden Masman' : 'Nieuwe Films. Variété-film 
van Polygoon. Haagsche Première' , in: De Tele
graaf (asonaHza), 17-1-1942. 
« Arch.102 (DVK) 49a, A N P , Stenografisch 
verslag van de persconferentie van 16-1-1942 op 
het DVK, 5-6. 
36 Arch.102 (DVK) 49a, A N P , Stenografisch 
verslag van de persconferentie van 17-1-1942 op 
het DVK, 2-3; L. de Jong, Het Koninkrijk der 
Nederlanden..., deel 5, eerste helft, 274-275. 
37 'Kunstijsbaan Apollo Hal , populaire middag 
met "de blauwe sterren"', advertentie in: De Tele
graaf'(avondblad), 12-2-1942; 'Concer tgebouw -
Gr. Zaal, Eén enkel optreden van het bekende 
dansorkest "De Moetschers '", advertentie in: De 
Telegraaf (avonàbXaà), 11-3-1942 en 13-3-1942; 
'De Swing-Papa's', speelde onder de naam 'Slin
gervaders' op 5 april 1942 samen met 'de Moets-
jers', de 'Ma-U-I Eilanders' en het kwartet van 
pianist Frans Vink jr. in de Haagse Dierentuin: 
NJA, Affiche met aankondiging van het concert 
op eerste paasdag 5 april 1942 in de dierentuin; 
Facsimile in: Kees Wouters , 'Krieg dem Jazz!...', 
191. 

38 Arch.102 (DVK) 164g, brief Plate aan DVK, 
6-3-1942; O o k Goverts ontving een afschrift van 
deze brief: Idem, No ta H .Ph . Callenfels (afd. Ra
dio- en Filmwezen) 'voor het Hoofd der Afdee
ling Muziek' , 11-3-1942. 
3' H e n k de Wolf, 'Vaak gehoord, doch weinig 
gezien', delen 1 en 2, in: Luistergids, ie jaargang, 
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nrs. 10 en n , 13-3-1942 en 20-3-1942; Dick Ver

kijk, Radio Hilversum..., 392. 

*° Arch.102 (DVK) 103a, 'Dienst Radio- en 

Filmcontrole, bijzondere meldingen van den 

contr: S.A. Moerman ' , 4-4-1942. 

41 'Hilversum II, 18.45 Ramblers en orgelspel', 

in: De Telegraaf (ochtendblad), 14-3-1942; 

'Maandag 16-3, Hilversum II, 20.15 Theo Uden 

Masman en dansorkest', in: De Telegraaf, 15-3-

1942. 

*z Arch.102 (DVK) 164g, brief Masman aan 

'het Departement van Volksvoorlichting en 

Schoone Kunsten', 4-3-1942. 

•» Arch.102 (DVK) 164g, Theo Uden Masman, 

'Enkele aanteekeningen betreffende het evt. ver

anderen van den naam "Ramblers'", z.d. 

44 'Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, 

Achtung Aufnahme! Groote Bonte Avond', ad

vertentie in: De Telegraaf (avondblad), 11-3-1942 

en 13-3-1942. 

«s Arch.102 (DVK) 164g, 'Nota voor de afdee-

ling Perswezen', N o . 438b, (handgeschreven ont

werp), z.d.; Idem, brief Goverts aan Masman, 19-

3-1942: Goverts schreef dat hij de afdelingen Ra

dio en Perswezen van zijn standpunt in kennis 

had gesteld. 

4 6 Arch.102 (DVK) 164g, brief Goverts aan 

Masman, 19-3-1942. 

47 Arch.102 (DVK) 164g, brief Goverts aan 

Bergfeld, 24-3-1942. 

4* Arch.102 (DVK) 84b, ANP-Telexnoot nr. 

1194, 23-3-1942. 

4' 'Concertgebouw, zondag 5 april, Grootsche 

Paaschschouw m.m.v. "Dansorkest de Sprinkha

nen"', advertentie in: De Telegraaf, 27-3-1942; 

M.J. Adriani Engels, G . H . Wallagh, Nacht over 

Nederland..., 172-173. 
50 'Het dansorkest van Theo Uden Masman -

Wat is een "Rembler"?', in: Amersfoortsche Cou

rant, 27-3-1942; Sinds de afdeling Perswezen van 

het DVK had gedreigd met opheffing van de 

Amersfoortse Courant ten gunste van het concur

rerende Amersfoortsch Dagblad, stelde de redactie 

zich volledig in dienst van 'de nieuwe orde'. O m 

opheffing te voorkomen waren de joodse direc

tieleden, commissarisen en redacteuren al in 

april 1941 afgetreden: René Vos, Niet voor publi

catie..., 205. 
51 Arch.102 (DVK) 164g, brief Laman aan 

DVK, 28-3-1942; René Vos, Niet voorpublica

tie..., 205. 
S1 Arch.102 (DVK) 164g, 'Nota voor het hoofd 

van de afdeeling Perswezen', No . 348e, 30-3-1942. 
53 Arch.102 (DVK) 164g, brief Goverts aan 'de 

Hoofdredactie van de Amersfoortsche Courant ' , 

9-4-1942. 

'4 Arch.102 (DVK) 164g, brief Goverts aan 

Masman, 10-4-1942. 

" Arch.102 (DVK) 164g, brief Masman aan 

DVK, 11-4-1942. 
56 Verordening nr. 3 van de president der 

NKK 'betreffende het voeren van schuilnamen', 

22-4-1942, in: Verordeningenblad der Nederland

sche Kultuurkamer, nr. 6, 1-5-1942. 
57 Enquête W.A.N. Kruijt 29-4-1992; M.J. 

Adriani Engels, G . H . Wallagh, Nacht over Neder

land..., 172-173; Eddy Determeyer: Ruige Da

gen..., 49. 

s* Arch.102 (DVK) 84b, ANP-Telexnoot nr. 

1430, 30-6-1942; Voor een overzicht van de gel

dende beperkingen t.a.v. de inhoud van adver

tenties in kranten en tijdschriften, zie: Arch.102 

(DVK) 32.1, 'D.V.K. Afdeeling Perswezen. Over

zicht van de bepalingen over den inhoud van ad

vertenties', 24-10-1942. 

' 9 Verordening nr. 5, 27-7-1942, in: Verordenin

genblad der Nederlandsche Kultuurkamer, nr. 9, 1-

8-1942. 
60 Arch.123 (NSB) 139b, Rapport J .H. Veef-

kind, Den Haag 15-7-1942. 
61 Arch.104 (NKK) 15mm, 'Verordening van 

den President der Nederlandsche Kultuurkamer 

betreffende de namen van ensembles op het ge

bied van de kleinkunst en de ontspanningsmu-

ziek', 27-7-1942; Verordening nr. 5, 27-7-1942, 

in: Verordeningenblad der Nederlandsche Kultuur

kamer, nr. 9,1-8-1942; 'Kleinkunst-Ensembles. 

Namen behoeven goedkeuring', in: De Tele

graaf, 8-8-1942. 
6 2 Arch.104 (NKK) 15mm, 'Ontwerp Perspubli

catie'. 
6 ' NJA, Programma van het 'Nationaal Con

cours van Dansorkesten 1942 in den Dierentuin 

te 's-Gravenhage, zaterdag 8 augustus 1942'. 
64 Arch.104 (NKK) 15mm, brief Goedewagen 

aan D.J .H.W. Spanjaard, 10-8-1942. 

<"> Arch. 103 ( N O ) 1463, brief H.Ph. Callenfels 

aan Herweyer, 19-3-1943. 
66 Enquête W.A.N. Kruijt 29-4-1992; NJA, 

Strooibiljet 'de wandelaars club'; Gegevens Dec-

ca-opnamen Jan Mol, in: W i m van Eyle (red.), 

The Dutch Jazz dr Blues Discography..., 156; P A . 

Schreuder, De dans- en amusementsorkesten..., 42; 

Rob Cremer, 'Victoria Band 1924 - Original Vic

toria Band 1974: De geschiedenis van The Origi

nal Victoria Band', in: Roaring Jazz Croaner 

Chronicle, augustus 1974; Herman Openneer, 

'Melly Sudy', in: NJA-Bulletin, nr. 17, september 

1995. 47-
6? Arch.102 (DVK) 164g, Nota J.J.W. Hoogen-

doorn (Afdeling Radio- en Filmwezen) 'voor het 

Hoofd der Afdeeling Muziek', 28-8-1942. 
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68 Arch.102 (DVK) 164g, Nota Goverts 'voor 
het Hoofd van de Afdeeling Radio en Filmwe
zen', 9-9-1942. 
69 Arch.102 (DVK) 164g, brief Goverts aan 
Masman 9-9-1942. 
7° Arch.102 (DVK), archiefnummer onbekend, 
(copie in bezit van auteur), brief GKzbV, H A V P 
'Filmreferat' aan de secretaris-generaal van het 
D V K , 3-2-1943. 
7' Dick Verkijk, Radio Hilversum..., 665-666. 
71 Arch.102 (DVK) 164g, brief Masman aan de 
afdeling Muziek van het DVK, 21-8-1942. 
73 Arch.102 (DVK) 164g, brief Goverts aan Cor 
B. Smit , 22-8-1942. 
74 Arch.102 (DVK) 164g, brief G J . van Zuylen 
aan de secretaris-generaal van het DVK, 24-8-
1942. 
7! Arch.102 (DVK) 164g, rapport van de 'Beauf
tragte für die Provinz Gelderland', Arnhem 20-8-
1942. 
76 Arch.102 (DVK) 164g, brief Bergfeld aan 
Goverts, 2-9-1942. 
77 Arch.102 (DVK) 164g, brief Goverts aan 
Masman , 9-9-1942. 
78 Arch.102 (DVK) 164g, brief Goverts aan 
Bergfeld, 23-9-1942. 
79 Arch.102 (DVK) 164g, 'Verslag Concert d.d. 
26 September 1942'. 
80 Arch.102 (DVK) if, 'Overzicht der werk
zaamheden door het D V K in het tweede halfjaar 
1942 verricht', 1-1-1943, 14; Nadat in november 
1942 een vergunning voor amateuramuse
mentsorkesten verplicht gesteld was, kwamen 
' ruim 300 aanvragen' binnen: Idem, 15; Volgens 
een schatting van het muziekgilde waren in 1943 
zo'n 210 amateuramusementsorkesten actief, ver
spreid over 10 steden: Arch.104 (NKK) 311, rap
port D . Beuzenberg betreffende 'keuring op vak
bekwaamheid van amateur-dans- en amuse
mentsorkesten' , z.d.; O p 1 juli 1944 bedroeg het 
aantal door de N K K geklassificeerde beroepsa
musementsorkesten, waaronder zich ook veel 
voormalige amateurorkesten bevonden, in totaal 
272: Arch.104 (NKK) 31e, D . Beuzenberg, 'Mas
sificatie van Beroeps-Amusementsmusici ' , orkes-
tenlijst, 1-7-1944. 
81 Arch.102 (DVK) 164^ H . Lems (afd. muziek 
DVK) 'Verslag' van proefspel 'De Toonmees-
ters', 27-9-1942; Interviews Frans Oudejans 30-
10-1988, Marius Koppijn 26-1-1994; Enquête 
M.J. Jansma 13-7-1992, 5; 'Zaterdag 2 Augustus -
Concours van Amateur Dansorkesten 1941', pro
gramma-overzicht, in: Scheveningsche Koerier, 
juli 1941; Eddy Determeyer: Ruige Dagen..., 49; 
Frans Oudejans 'Albert de Molenaar ' , in: Biogra
fisch woordenboek van Nederland, Elektronisch 

tekstbestand, Insti tuut voor Nederlandse Ge
schiedenis, D e n Haag 27-11-1995. 
82 W . H . A . van Steensel van der Aa, 'Jazz en 
Amateurs ' , in: De Haagsche Post, juli 1941,16. 
8 ' Arch.102 (DVK) i64f, Interne notitie betref
fende 'het Jazz-concours van amateur-dansorkes
ten ' gehouden op zaterdag 2 augustus 1941, z.d. 
84 Will G . Gilbert, 'Muziekgilde en Dilletan
ten' , in: De Haagsche Post, 17-1-1942. 
8 ' Arch.104 (NKK) 31g, 'Concept-Publicatie 
Nederlandsche Vereeniging van Amateur-Dans-
musici ' , z.d. 
86 Arch.104 (NKK) 31g, Arch.102 (DVK) i64f, 
'Statuten van de Nederlandsche Vereeniging van 
Amateur-Dansmusici ' , 16-7-1942; Arch.104 
(NKK) 31g, 'Huishoudelijk Regelement van de 
Nederlandsche Vereeniging van Amateur-Dans
musici ' , 3-11-1942. 
g7 Arch.123 (NSB) 139b, Rapport J . H . Veef-
kind, D e n Haag 6-7-1942. 
88 Arch.123 (NSB) 139b, Rapport J . H . Veef-
kind, D e n Haag 15-7-1942. 
8 ' Arch.104 (NKK) i G , deel 2, 'Raport over de 
organisatorisch voorbereidende werkzaamheden 
in het Muziekgilde der Nederlandsche Kultuur
kamer ' , z.d., 7. 
9° NJA, Programma van het 'Nationaal Con
cours van Dansorkesten 1942 in den Dierentuin 
te 's-Gravenhage, zaterdag 8 augustus 1942'. 
9' W . H .A. van Steensel van der Aa, 'Verdient 
dansmuziek brede aandacht? Deskundige be
schouwing naar aanleiding van het Nationaal 
Concours 1942', in: Het Volk, 10-8-1942. 
92 Goverts was in december 1941 door Mussert 
aangewezen als leider van de afdeling Muziek in 
de NSB en als zodanig verantwoordelijk voor 
'de uitvoering van de plannen voor de organisa
tie van de muziek in de beweging': Arch.102 
(DVK) 2C, M . van Lokhorst (hoofd afd. 'ont
spanning en cultuur ' op het DVK) , 'Betreft be
spreking op Donderdag 18 December 1941'. 
» Arch.102 (DVK) 3od, Nota Goverts 'voor 
het Hoofd v.d. Afd. Kabinet en Juridische Za
ken' , 3-9-1942. 
94 Arch.102 (DVK) ie, Nota De Ranitz 'voor 
den Secretaris-Generaal', 3-9-1942. 
9* Arch.102 (DVK) 17U, 'Toelichting ter moti
veering van het verbod van dans- en amuse
mentsorkesten' , z.d. 
96 Arch.102 (DVK) 156g, 'Programmgestaltung 
des deutschen Musiklebens' . 
97 Arch.102 (DVK) 17U, 155c, 'Besluit van den 
secretaris-generaal van het Depar tement van 
Volksvoorlichting en Kunsten, betreffende dans
en amusementsorkesten — Dans en amuse-
mentsorkestenbesluit 1942' (ontwerp), 5-9-1942. 
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9* Arch.104 (NKK) 31g, 'Rapport betreffende 
de Nederlandsche Vereeniging van Amateur-
Dansmusici (in oprichting)', 5-9-1942. 
v> Arch.104 (NKK), 27f, W . H A van Steensel 
van der Aa: 'Weekrapport', donderdag 5 novem
ber 1942. 
100 Arch.194 (Comm. voor de Perszuivering) 
241, nr. 217, A.J. van der Leeuw, 'Proces-Verbaal 
van de zitting der Commissie voor de Perszuive
ring, 10 tot en met 15 November 1947', 23. 
101 Arch.123 (NSB) 139b, Rapport J.H. Veef-
kind, Den Haag 6-9-1942. 
m Arch.102 (DVK) i64f, 'Pi SchefFer in het ge
bouw voor Kunsten en Wetenschappen', z.d. 
'°3 Arch.123 (NSB) 139b, J.H. Rienderhoff: Rap
port N0.133, Den Haag 14-9-1942. 
'°4 Arch.102 (DVK) i64f, JA. Dienske, Ch. Ne-
derpelt, H.P. Bakkenes, 'Kort Chronologisch 
Verslag van de Muziekavond d.d. 3 October 
1942, gehouden te 's-Gravenhage in de concert
zaal Diligentia', 4-10-1942. 
•°s Arch.102 (DVK) 164F H. Lems, 'Verslag' 
van proefspel 'de Toonmeesters', 27-9-1942. 
'°6 Arch.102 (DVK) i64f, JA. Dienske, Ch. Ne-
derpelt, H.P. Bakkenes, 'Kort Chronologisch 
Verslag van de Muziekavond d.d. 3 October 
1942, gehouden te 's-Gravenhage in de concert
zaal Diligentia', 4-10-1942; Arch.102 (DVK) 
i66g, handgeschreven aantekeningen m.b.t de 
zaak Nederpelt, waarin o.a. een verklaring van 
H. Lems over J.(Kick) Meyer, die zich aan hem 
voorstelde als SD-man, z.d. 
'°7 Arch.102 (DVK) i64f, JA. Dienske, Ch. Ne
derpelt, H.P. Bakkenes, 'Kort Chronologisch 
Verslag van de Muziekavond d.d. 3 October 
1942, gehouden te 's-Gravenhage in de concert
zaal Diligentia', 4-10-1942; Idem, i66g, handge
schreven aantekeningen m.b.t de zaak Neder
pelt, z.d.; Idem, 155e, brief Goverts aan Rijnber-
gen, 19-12-1942. 
108 Arch.104 (NKK) 27f, W.HA. van Steensel 
van der Aa, 'Weekrapport', donderdag 5 novem
ber 1942. 
'°9 Verordeningenblad der Nederlandsche Kultuur
kamer, nr. 12, 15-11-1942, 'Besluit van den Secre
taris Generaal van het DVK betreffende amateur 
dans- en amusementsorkesten (Amateur dans
en amusementsorkestenbesluit 1942)', 3-11-1942; 
'Amateur-dans- en amusementsorkesten. Bij 
openbaar optreden vergunning nodig', in: De 
Tijd, 5-11-1942; 'De amateur dans- en amuse
mentsorkesten' in: Het Volk, 18-11-1942; Arch.102 
(DVK) 17U, dans- en amusementsbesluit, 5-9-
1942, met handgeschreven toevoeging van het 
woord 'amateur'. 
"° Arch.102 (DVK) 1641", brief De Ranitz aan 

de secretaris-generaal van het departement van 
Justitie, 17-11-1942. 
m Arch 102 (DVK) 156g, 'Verbod van negermu-
ziek', z.d. 
111 Arch.194 (Comm. voor de Perszuivering) 
241, nr. 217, A.J. van der Leeuw, 'Proces-Verbaal 
van de zitting der Commissie voor de Perszuive
ring, 10 tot en met 15 November 1947', 23. 
"3 Arch.104 (NKK) 27t, 'Instructie MK No.io 
Departement van Volksvoorlichting en Kun
sten', 1942 (typoscript); Idem, 270, 'Voorwaar
den verbonden aan het verlenen van een vergun
ning voor dans- en amusementsmuziek' (typo
script); Arch.102 (DVK) 164^ Idem, gedrukte 
versie; Rob Cremer, 'De oorlog: Jazz als "natio
naal prulwerk"', in: De Stem, bijlage t.g.v. het 
veertiende oude stijl jazzfestival in Breda, mei 
1984. 5. 7-
"4 Arch.102 (DVK) 164t formulier K 6335, 'On-
dergeteekende verklaart te heben kennisgeno
men van de "Voorwaarden verbonden aan het 
verleenen van een vergunning voor dans- en 
amusementsorkesten"'. 
"' Verordeningenblad der Nederlandsche Kultuur
kamer, nr. 12, 15-11-1942, 'Besluit van den Secre
taris-Generaal van het DVK betreffende amateur 
dans- en amusementsorkesten (Amateur dans
en amusementsorkestenbesluit 1942)', artikel 2, 3-
11-1942; Arch. 102 (DVK) i64f, standaardbrief 
HA.Th. Neering, namens het hoofd der afde
ling Muziek, 16-11-1942; Idem, handgeschreven 
brief Goverts aan De Ranitz, bedoeld als toelich
ting op de bijgevoegde 'voorwaarden', z.d.; 
Idem, 'Vergunning A', No. 1510, 1943. 
116 Verordeningenblad der Nederlandsche Kultuur
kamer, nr. 12, 15-11-1942, 'Besluit van den Secre
taris-Generaal van het DVK betreffende amateur 
dans- en amusementsorkesten (Amateur dans
en amusementsorkestenbesluit 1942)', artikel 4, 3-
11-1942. 

"7 Arch.104 (NKK) 2j, D. Beuzenberg, 'Over
zicht van de werkzaamheden in de Vakgroep 
Amusementsmusici v/h Muziekgilde der Neder
landsche Kultuurkamer gedurende de periode 
van 1 September - 1 December 1942', 1-2 (ci
taat); Idem, 27h, D. Beuzenberg, 'Verslag van 
de conferentie op het Departement van Volks
voorlichting en Kunsten, welke werd gehouden 
op Vrijdag 20 November 1942'; In het halfjaar
lijkse overzicht van de werkzaamheden van de 
afdeling Muziek op het DVK werd eveneens 
gerefereerd aan de met het muziekgilde gemaak
te afspraken: 'Bovendien zal worden bepaald 
(in samenwerking met de Ned. Kultuurkamer) 
in hoeverre de amateurdansorkesten den beroeps
stand schaden en of zij aan de te stellen mini-
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mumeischen, wat de muzikale kennis en uit

voering betreft, voldoen': Arch 102 (DVK) 

155a, 'Overzicht der werkzaamheden van de 

afdeling Muziek over het tweede halfjaar van 

1941'. 2. 
»8 Arch.104 (NKK) 27f, W.H.A. van Steensel 

van der Aa, 'Weekrapport ' , dinsdag 10 novem

ber 1942. 
119 Arch.104 (NKK) 27p, brief Goverts aan 

Vink, 19-12-1942. 
120 Arch. 102 (DVK) 155a, Overzicht van de 

werkzaamheden op de verschillende bureau's 

van de afdeeling Muziek; Idem, begeleidend 

schrijven G. Perey aan Goverts, 4-11-1942. 

'2 ' Arch.104 (NKK) 27p, brief Goverts aan 

Vink, 19-12-1942 (citaat); Arch. 102 (DVK), 42A, 

b, beschikkingen t.a.v. honorarium Van Steensel 

van der Aa voor muziekkeuringen i.o.v. het 

DVK, 31-5-1943, 29-7-1943, 14-9-1943; Idem, 

42A, c, beschikkingen t.a.v. honorarium Van 

Steensel van der Aa voor een muziekkeuring 

i.o.v. het DVK, 12-2-1944 en het controleren van 

grammofoonplaten der N.V. Decca, 2-6-1944; 

Idem 155b, Overzicht van de Werkzaamheden 

van het Bureau Lichte en Mechanische Muziek 

in oktober 1943; Idem, 'Overzicht der werkzaam

heden der Afdeeling Muziek in de maand Sep

tember 1943', 2; Idem, 'Overzicht van de Werk

zaamheden der Afdeeling Muziek in de maand 

October 1943', 3. 
112 Arch.104 (NKK) ij, 'Verslag van de bijeen

komst van den President en den Algemeen Be

stuurder met de Gildeleiders, op woensdag 11 

November 1942', 1. 
I 2 ' Arch.102 (DVK) 155e, brief Goverts aan Rijn-

bergen, 19-12-1942. 
I24 Arch.102 (DVK) 155e, brief Rijnbergen aan 

Goverts, 22-12-1942. 

'2 ' Arch 102 (DVK) 155a, 'Overzicht der werk

zaamheden van de afdeling Muziek over het 

tweede halfjaar van 1942', 2 (citaat); Idem, if, 

'Overzicht der werkzaamheden door het DVK 

in het tweede halfjaar 1942 verricht', 14-15; Overi

gens werden er pas half januari 1943 gedrukte 

exemplaren van de door Gilbert geformuleerde 

stijlvoorschriften in het vooruitzicht gesteld; 

Arch.102 (DVK) 164^ brief van de secretaris-ge

neraal van het DVK aan de president van de Ne-

derlandsche Kultuurraad, 13-1-1943. 
116 Arch.102 (DVK) if, 'Overzicht der werk

zaamheden door het DVK in het tweede halfjaar 

1942 verricht', 15. 
1 27 Arch.77-85 (HSSPF) 37c, 'Meldungen aus 
den Niederlanden, Sonderbericht, Jahresbericht 

1942', 60. 
128 Arch.102 (DVK) i64f brief Goedewaagen 

aan de secretaris-generaal van het departement 

van Binnenlandse Zaken, 24-12-1942. 
129 Arch 102 (DVK) 155a, 'Algemeen beeld van 

het Nederlandsche Muziekleven', z.d. 

Hoofdstuk 9 
Uitbanning van jazzmuziek 1942-1945 

1 Arch.103 (NO) 1397, brief Harster aan 

Goverts, 20-1-1943. 
2 Arch.102 (DVK) 156g, 'Ter publicatie in 

"De Musicus"', z.d.; Het repertoire diende in du

plo, met vermelding van de onvertaalde namen 

der muziekstukken, componisten en/of bewer

kers, inclusief voorletters, te worden ingezonden: 

Idem, handgeschreven ontwerp: 'Waarschuwing 

aan vermaaksmusici en ondernemers van gele

genheden waarin muziek gemaakt wordt ' , z.d. 

3 Arch.102 (DVK) 50b, stenografisch verslag 

van de persconferentie van 9-6-1942 op het 

DVK; Idem, i66g, ontwerp perspublicatie, z.d. 

't Arch.102 (DVK) i64f, 'Ontwerp Concept -

S.G. van Binn. Zaken', z.d. 

s GAA, AZ (5181), Nr.238, 1943/ Arch.102 

(DVK) 156g, LJ . Broersen, aanschrijving no. 

9347-2, 'Aan Heeren Burgemeesters', 14-1-1943. 
6 Arch.102 (DVK) 103a, P. de Groot, 'Dienst 

Radio- en Filmcontrole. Bijzondere Meldingen. 

No . 15', 16-9-1942. 

7 Arch.102 (DVK) 31a, verslag van de werk

zaamheden van het bureau Vermaaksmuziek 

over de eerste drie maanden van 1943. 
8 GAA, AZ (5181), Nr. 238, brief hoofdcom

missaris van politie te Amsterdam aan E.J. 

Voûte, 30-1-1943; Idem, Nrs.238 en 238a, 1943, 

brief E.J. Voûte aan 'de exploitanten van drank-

wetinrichtingen en feestgebouwen te Amster

dam', februari 1943 (citaat); In totaal werden er 

650 exemplaren van dit rondschrijven gedrukt: 

Idem, Nr.238b, brief E.J. Voûte aan de hoofd

commissaris van politie te Amsterdam, 4-3-1943. 

' Arch.102 (DVK) iooa, 'Belangrijke punten 

uit de vergadering van 8 Mei 1943', 3-4. 
10 Arch.102 (DVK) 155b, maandrapport van de 

afdeeling Muziek van het DVK over februari 

1943, (handgeschreven ontwerp); Idem, 'Over

zicht der werkzaamheden van de afdeeling M u 

ziek gedurende de maand februari 1943', Den 

Haag 1-3-1943. 2. 
u Arch.102 (DVK) 155b, 'Werkzaamheden bru-

reau lichte en mechanische muziek', Den Haag 

27-3-1943; Idem, ig, 'Verslag van de werkzaamhe

den van de afdeelingen van het Departement 

van Volksvoorlichting en Kunsten over de 

maand maart 1943', 6. 
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12 Arch.102 (DVK) 31a, verslag van de werk

zaamheden van het bureau Vermaaksmuziek 

over de eerste drie maanden van 1943; Begin 

1942 werd binnen de afdeling Muziek van het 

DVK een 'Bureau Vermaaksmuziek' ingericht. 

In de loop van 1943 raakte deze benaming gelei

delijk in onbruik en sprak men in de maandver-

slagen van de afdeling Muziek over het bureau 

'Lichte Muziek' danwei over het bureau 'Lichte 

en Mechanische Muziek': Arch.102 (DVK) 32a, 

personeelslast DVK, 6-3-1942; Idem, 31a, versla

gen van de werkzaamheden der verschillende af

delingen van het DVK; Idem, 155b, maandrap

porten van de verschillende bureaus van de afde

ling Muziek; Arch. Ministerie O & W , Bestuursal-

manak voor het bezette Nederlandsche gebied, 

1942-1943, Den Haag 1943, 221-222. 

'3 Arch.102 (DVK) 164h, brief Goverts aan 

H.W. Prinsen, 19-3-1943 (citaat); Ook NO-direc-

teur Herweyer werd op 22 maart 1943 ingelicht 

over Goverts besluit om aan amateur Hawaii-or-

kesten 'in principe' geen vergunning meer uit te 

reiken. Men verzocht hem 'het brengen van Ha-

waii-muziek door den Omroep zoo veel moge

lijk te beperken': Arch.103 (NO) 1397, brief Cal-

lenfels 'namens het Hoofd der Afdeeling Radio' 

aan Herweyer, 22-3-1943. 
14 Arch.102 (DVK) 31a, verslag van de werk

zaamheden van het bureau Vermaaksmuziek 

over de eerste drie maanden van 1943. 

•' Will G. Gilbert, 'Literatuur over jazzmuziek 

en aanverwante amusementsmuziek', in: De We

reld der Muziek, 9e jaargang, nr. 9, juni 1943, 1. 

'6 Arch.104 (NKK) 27s, Frans Vink, 'Referaat 

op de vormingsbijeenkomst der Nederlandsche 

Kultuurkamer', z.d. 
17 NJA, Plakboeken van Theo Uden Masman 

met verzamelde krantenrecensies; Interviews 

Arnold Haaxman 8-9-1989, Marcel Thielemans 

29-9-1997, Frans Oudejans 24-9-98; Jack Bul-

terman, The Ramblers Story..., 107-108; P A . 

Schreuder, De dans- en amusementsorkesten..., 

43-44. 71-

'8 'Roode Ramblers', in: Het Nationale Dag

blad, voor het Nederlandsche Volk, 8-7-1943. 

" Arch.102 (DVK) 164g/ Arch.103 (NO) 1157, 

brief Goverts aan Masman, 10-8-1943; Masman 

plakte de 'voorwaarden' van Van Steensel van 

det Aa bij zijn verzameling krantenrecensies: 

NJA, Plakboek van Theo Uden Masman, 1941-

1946. 
20 Arch.102 (DVK) 155b, maandrapporten van 

de afdeling Muziek over februari, juli (citaat) en 

augustus 1943; Idem, ig, 'Verslag van de werk

zaamheden van de afdeelingen van het DVK 

over de maand maart 1943', 6. 

21 Arch.102 (DVK) 23 C r, Nota Goverts 'voor 

den Secretaris-Generaal', 20-8-1943. 
22 Arch.102 (DVK) 23 C r, Nota De Ranitz 

'voor het Hoofd der Afdeeling Muziek', 23-8-

1943. 
23 'Besluit van den Secretaris-Generaal van het 

Departement van Volksvoorlichting en Kunsten 

betreffende wijziging van het Amateur Dans- en 

Amusementsorkestenbesluit 1942', 20-9-1943, in: 

Nederlandsche Staatscourant, nr. 183, 21-9-1943; 

Idem, in: Verordeningenblad der Nederlandsche 

Kultuurkamer, nr. 4, 1-10-1943, 3; Arch.102 

(DVK) 155a, 'Overzicht der werkzaamheden der 

Afdeeling Muziek in de maand September 1943', 

2, 4; Idem, iÔ4f, 'Dans- en Amusementsorkesten 

hebben vergunning noodig', ontwerp persbe

richt, Den Haag 26-9-1943. 
24 Arch.102 (DVK) i64f, 'Dans- en Amuse

mentsorkesten hebben vergunning noodig', ont

werp persbericht, Den Haag 26-9-1943; Idem, 

155b, maandoverzicht van het bureau Lichte en 

Mechanische Muziek over oktober 1943. 
25 Arch.102 (DVK) 155b, 'Overzicht van de 

Werkzaamheden der Afdeeling Muziek in de 

maand September 1943', 2; Idem, 'Overzicht van 

de Werkzaamheden der Afdeeling Muziek in de 

maand Oktober 1943', 3. 
16 Idem i64f, 'Vergunning A', No . 1510, 1943; 

Idem, formulier K 6335, 'Ondergeteekende ver

klaart te heben kennisgenomen van de "Voor

waarden verbonden aan het verleenen van een 

vergunning voor dans- en amusementsorkes

ten"'; Idem, 155b, 'Overzicht van de Werkzaam

heden der Afdeeling Muziek in de maand Okto

ber 1943', 3; Idem, maandoverzicht van het bu

reau Lichte en Mechanische Muziek over okto

ber 1943 (citaat). 
27 Arch.103 (NO) 1397, brief De Rooy aan Her

weyer, 24-9-1943. 
28 Arch.102 (DVK) 155b, maandoverzicht van 

het bureau Lichte en Mechanische Muziek over 

oktober 1943. 
19 Arch.102 (DVK) 155b, maandoverzicht van 

het bureau Lichte en Mechanische Muziek over 

oktober 1943. 
30 Arch.102 (DVK) 155b, 'Overzicht van de 

Werkzaamheden der Afdeeling Muziek in de 

maand September 1943', 2; Idem, over oktober 
J943> 3 (citaat), 4; Idem, maandoverzicht van het 

Bureau Lichte en Mechanische muziek over ok

tober 1943. 

' ' Will. G. Gilbert, 'Theo Uden Masman musi

ceert', in: Het Volk, 9-10-1943. 

' 2 Arch.102 (DVK) i64f, 'Vragenlijst - In te 

vullen door den leider van het orkest'; Idem, be

geleidende brief Goverts, K 6335, z.d. 
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» Arch.102 (DVK) 155b, 'Overzicht van de 

werkzaamheden der Afdeeling Muziek in de 

maand November 1943', 1-2. 

34 Arch.rca (DVK) 155b, maandoverzicht van 

het bureau Lichte en Mechanische Muziek over 

december 1943, 1-2. 

' s Jan Ubink, Cinema & Theater, 20-11-1942, 

in: Henk van Gelder, Jacques Klöters, Door de 

nacht klinkt een lied..., 101. 

' 6 Arch.102 (DVK) 155b, 'Overzicht van de 

werkzaamheden der Afdeeling Muziek in de 

maand November 1943', 2. 

3? Arch.104 (NKK) 2j', maandrapport van het 

muziekgilde over december 1943, 'Vakgroep: 

Amusementsmusici - Ondervakgroep: Amateurs'. 

38 Arch.102 (DVK) 155b, maandoverzicht van 

het bureau Lichte en Mechanische Muziek over 

december 1943, 1; Idem, 'Verslag van de Afdee

ling Muziek over de maand Januari 1944 — Bu

reau Lichte Muziek', 5. 

» Arch.103 (NO) 1418, brief Goverts aan Her-

weyer, 24-11-1943; Idem, brief Herweyer aan 

DVK, 8-12-1943 (citaat). 

4° Arch.103 (NO) 1397, brief Goverts aan Her

weyer, 16-12-1943. 
41 Arch.ro4 (NKK) ii, 'Notulen van den 

Kultuurkamerraad op 22-12-1943', % Volgens 

verordening 147/1942 ressorteerden alle politie

korpsen met ingang van december 1942 onder 

het directoraat-generaal van politie. De dage

lijkse leiding van de korpsen kwam in handen 

van stedelijke en gewestelijke politiepresidenten: 

Verordnung nr. 147, 'betreffende bijzondere 

maatregelen op administratief-rechtelijk gebied 

(verordening organisatie politie)', 14-12-1942, 

in: Verordnungsblatt fur die besetzten niederlän

dischen Gebiete, Stück 33, 1S-12-1943, 628-631; 

In de praktijk werd de zeggenschap van de bur

gemeesters over de politie echter pas aan het 

eind van 1943 opgeheven: L. de Jong, Het Ko

ninkrijk der Nederlanden..., deel 5, eerste helft, 

446-448. 

42 Arch.102 (DVK) 155b, maandverslagen van 

de afdeling Muziek over de maanden juni t /m 

december 1943. 

« Arch.102 (DVK) 155b, 'Overzicht van de 

Werkzaamheden der Afdeeling Muziek in de 

maand October 1943', 3; Idem, handgeschreven 

ontwerptekst van het bureau Lichte Muziek; In 

augustus 1943 bedroeg het aantal ingezonden 

grammofoonplatentrepertoires 351, in september 

en oktober respectievelijk 480 en 505: Arch.102 

(DVK) 155b, maandverslagen van de afdeling 

Muziek over de maanden augustus t /m oktober 

1943-
44 Arch.102 (DVK) 155b, maandrapport van de 

afdeling Muziek over februari 1943, (handge

schreven ontwerp). 

4' Arch.102 (DVK) 42A, b , beschikkingen t.a.v. 

honorarium Van Steensel van der Aa voor mu-

ziekkeuringen i.o.v. het DVK, 31-5-1943, 29-7-

1943, 14-9-1943; Idem, 42A, c, beschikking t.a.v. 

honorarium Van Steensel van der Aa voor een 

muziekkeuring i.o.v. het DVK, 12-2-1944. 

46 Arch.102 (DVK) 155b, 'Overzicht van de 

Werkzaamheden der Afdeeling Muziek in de 

maand Augustus 1943', 3 (handgeschreven ont

werp); Idem, 'Afdeeling-Muziek. Bureau Uitge

verij. Werkzaamheden September 1943'; Idem, 

'Afdeeling-Muziek. Bureau Uitgeverij. Werk

zaamheden Oktober 1943'. 

47 Arch.102 (DVK) 155b, 'Afdeeling Muziek. 

Bureau Uitgeverij. Werkzaamheden September 

1943'; Idem, 165a, 'Maandelijks overzicht van 

door Bureau Uitg. behandelde Composities', au

gustus 1943 t /m augustus 1944; Het rechtstreekse 

verband tussen muziekkeuring en papiertoewij

zing resulteerde in een stijging van de hoeveel

heid ingezonden muziekuitgaven. Telde men in 

februari, maart, juni en juli achtereenvolgens 52, 

70, 43 en 90 aanvragen voor een drukvergun-

ning, in augustus, september en oktober liep dat 

aantal op tot respectievelijk 121, 106 en 118; 

Arch.102 (DVK) 155b, maandrapporten van de 

afdeeling Muziek over februari, maart, juni, juli 

en augustus 1943; Idem, maandrapporten van het 

bureau Uitgeverij over september en oktober 1943'. 
48 Arch.102 (DVK) 155b, 'Overzicht van de 

werkzaamheden der afdeeling Muziek in de 

maand oktober 1943', 3; Idem, 'Afdeeling-Mu

ziek. Bureau Uitgeverij. Werkzaamheden Okto

ber 1943', 1-2. 

49 Arch.102 (DVK) 155b, 'Overzicht van de 

werkzaamheden der afdeeling Muziek in de 

maand augustus 1943 - Bureau Algemeene Aan

gelegenheden'. 

*° Arch.102 (DVK) r64f, brief Masman aan 

DVK, 2-9-1943. 

" Arch.102 (DVK) i64f, brief v. Beeck aan 

DVK, 30-8-1943. 

s2 Arch.102 (DVK) i64f, brief Bulterman aan 

DVK, 6-9-1943. 

« Arch.103 (NO) 1397, brief Den Daas aan 

Herweyer, 22-9-1943; Arch.102 (DVK) i64f / 

Arch.103 (NO) 1397, brief Herweyer (betreffen

de de rapportage van den Daas) aan DVK, 24-9-

1943. 

'4 Arch.102 (DVK) i64f, brief Charmon aan 

DVK, 10-9-1943. 

55 Arch.102 (DVK) 155b, 'Overzicht van de 

werkzaamheden der afdeeling Muziek in de 

maand November 1943', 2. 
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* Arch.102 (DVK) 164F, brief Bulterman aan 

DVK, 6-9-1943. 

S7 Arch.102 (DVK) 164, handgeschreven brief 

aan Goverts, z.d. 

'8 Arch.102 (DVK) 155b, 'Overzicht van de 

Werkzaamheden der Afdeeling Muziek in de 

maand September 1943', 3. Idem, 'Afdeeling Mu

ziek. Bureau Uitgeverij. Werkzaamheden Sep

tember 1943'. 

» Arch.102 (DVK) 155b, 'Verslag van de Afdee

ling Muziek over de maand Januari 1944', 4 (ci

taat); Idem, 'Afdeeling Muziek, Bureau Muzie-

kuitgaven, Werkzaamheden Januari 1944'. 
60 Arch.102 (DVK) 100a, brief J. de Kloet 

(hoofd afdeling Radio- en Filmzaken) aan C.J. 

Huygen (secretaris-generaal van de NSB), 5-5-

1941; Idem, brief K.J. Frederiks (secretaris-gene

raal van het departement van Binnenlandse Za

ken) aan de gemeentebesturen, 2-8-1941. 
61 Arch.102 (DVK) iooa, 'Instructie voor de 

Radio-Controleurs', z.d.; Idem, taakverdeling 

Buitendienst - Binnendienst, z.d.; Idem, 'In

structies voor de controleurs', 1942. 
61 Arch.102 (DVK) 103a, W . C . van Vendeloo, 

'Dienst Radio- en Filmcontrole. Bijzondere Mel

dingen. No . 435', Den Bosch 26-8-1942; Idem, J. 

Schiesser, 'Dienst Radio- en Filmcontrole. Bij

zondere Meldingen. Rapport 336', 1942. 
6 ' Arch.102 (DVK) 110 o, brief H A P . de Haas 

(namens het hoofd van de afdeling Radio) aan 

A.N. Luchtenveld (inspecteur van de Buiten

dienst Radio- en Filmcontrole te Amersfoort), 

20-3-1943; Idem, n o am, brief H.Ph. Callenfels 

(namens het hoofd van de afdeling Radio) aan 

J.G. Elshout (inspecteur van de Buitendienst Ra

dio- en Filmcontrole te Amsterdam), 9-3-1943. 
64 Verordeningenblad der Nederlandsche Kultuur

kamer, nr. 12, 15-11-1942, 'Verordening van den 

President der Nederlandsche Kultuurkamer be

treffende toegang tot uitvoeringen, voorstellin

gen en tentoonstellingen', 10-11-1942. 
65 'Bekendmaaking', 10-11-1942, in: Verordenin

genblad der Nederlandsche Kultuurkamer, nr. 12, 

15-11-1942, 2; Per 1 mei 1943 werd een naar vorm 

en inhoud gewijzigd toegangsbewijs ingevoerd 

voor personen die geen bestuursfunctie bekleed

den bij de NKK: 'Bekendmaaking', 10-3-1943, 

in: Verordeningenblad der Nederlandsche Kultuur

kamer, nr. 2, 6-4-1943, 1-3; Arch.102 (DVK) 110 

n, brief D A . de Rooy (hoofd van de afdeling Ra

dio) aan K Cuperus (standplaatscontroleur van 

de Buitendienst Radio- en Filmcontrole te Hee

renveen), 4-3-1943 (citaat); Idem, 110 i, brief 

D A . de Rooy aan H.J. van Kluyve (inspecteur 

van de Buitendienst Radio- en Filmcontrole te 

Rotterdam), 4-3-1943. 

6 6 Arch.102 (DVK) 110 a, brief J. de Kloet 

(hoofd afdeling Radio- en Filmzaken) aan C.J. 

Huygen (secretaris-generaal van de NSB), 5-5-

1941; Arch.104 (NKK) 19A/19C, lijst van stand

plaatsen van de 'Radiocontrole Buitendienst', 23-

2-1943; Arch.102 (DVK) 110 a, Personeelslijst 'Ra

diocontrole Buitendienst', 11-5-1943; De inspec

teurs van de Buitendienst verdienden gemiddeld 

f2500,- per maand: Arch.102 (DVK) n o a, 

'Begrooting' Buitendienst, 1941; Idem, 'Salaris

sen dienst Radio- en Filmcontrole', 1943. 
67 Arch.102 (DVK) 110 a, weekstaten van de 

dienst Radio- en Filmcontrole, 1943. 
68 Dick Verkijk, Radio Hilversum..., 694 e.V., 

701-702. 

*s Arch.102 (DVK) 100a, 'Belangrijke punten 

uit de vergadering van 8 Mei 1943', 1 (citaat) - 5. 
7 0 Arch.102 (DVK) 100a, Personeelslijst 'Bu

reau Buitendienst' met kanttekening: 'Dienst on

der P .H.C. Klepper aangevangen 8/7-43'; Idem, 

32 e, circulaire van de afdeling Algemene Zaken 

'Aan de Heeren Hoofden van Afdeelingen en 

Bureauchefs', oktober 1943; Arch. Ministerie 

O & W , Bestuursalmanak voor het bezette Neder

landsche gebied, 1942-1943, Den Haag 1943, 220. 
7 ' Arch.102 (DVK) 23 Dk, P. de Groot, 'Bij

zondere Melding', 12-8-1943; Idem, 25 Aw, rap

port W.J. Klarenbeek, 'Onderwerp: Muziek', 24-
I I~ I943; Idem, 25 Ai, brief F.C. Roels (wnd. 

hoofd afdeling Recht en Organisatie, namens de 

secretaris-generaal) aan 'den Ambtnaar O . M . bij 

het Kantongerecht te 's-Gravenhage', 29-11-1943. 
72 Arch.102 (DVK) 23 Dk, brief De Ranitz aan 

'den ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij 

de kantongerechten te Breda', 30-8-1943; Idem, 

brief De Ranitz aan 'den Heer Burgemeester der 

Gemeente Breda', 30-8-1943; Idem, brief B.W.T. 

van Slobbe (burgemeester van Breda) aan De Ra

nitz, 9-10-1943; Idem, 25 Aw, brief F.C. Roels 

(wnd. hoofd afdeling Recht en Organisatie, na

mens de secretaris-generaal) aan 'den Ambtenaar 

O . M . b/d Kantongerechten te Arnhem', 10-12-

1943; Idem, brief F.C. Roels (namens de secreta

ris-generaal) aan 'den Heer Burgemeester der Ge

meente Doesburg, 10-12-1943; Idem, 25 Ai, brie

ven F.C. Roels (namens de secretaris-generaal) 

aan 'den Ambtenaar O . M . bij het Kantonge

recht te 's-Gravenhage', 29-11-1943 en 4-1-1944. 

73 Arch.102 (DVK) 24 Dy, brief Van Raven-

swaay aan De Ranitz, 4-11-1943; Idem, brief De 

Ranitz aan Van Ravenzwaay, 26-11-1943 (citaat). 
74 Arch.104 (NKK) 19c, Memorandum van het 

hoofd van de afdeling Juridische Zaken, 

D.J .H.W. Spanjaard, 15-7-1942. 
75 Arch.104 (NKK) 27g, F. Vink, 'Rapport van 

het Muziekgilde inzake de wenschelijkheid van 
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een in te stellen Controle-Dienst bij de Neder

landsche Kultuurkamer', 9-3-1943. 

7* Arch.102 (DVK) 155e, 'Richlijnen voor de af

deling Muziek van het Departement van Volks

voorlichting en Kunsten en het Muziekgilde der 

Nederlandsche Kultuurkamer ter gebiedsafbake

ning', z.d. 

Ti Arch.104 (NKK) ih, 'Notulen van de Stafbe

spreking', 31 maart 1943, Den Haag 1-4-1943, 2. 

78 Arch.104 (NKK) 19c, 'Instructie No. i aan 

de controleurs O.D. ' ; Later besloot men, geheel 

in overeenkomst met de organisatie van de de

partementale Buitendienst, inspecteurs te benoe

men, die de leiding hadden over een afdeling: 

Arch.104 (NKK) 19c, 'Instructie N0.3 aan de 

inspecteurs'. 

79 Arch.104 (NKK) i9d, A. Pos, 'Opdracht No . 

8' aan controleur H . W . E A . Büser, 6-9-1943; 

Idem, D. Beuzenberg 'Memorandum aan Kd. 

Pos, 29-11-1943 (citaat); Idem, A. Pos, 'Opdracht 

No . 420' aan controleur F. van Eyk, 2-12-1943. 
80 Arch.104 (NKK) I9d, Rapporten no. 4 t /m 6 

van controleur L.M. Weinberg, 18-12-1943; 

Idem, A. Pos, 'Opdracht N o . 691c.' aan contro

leur E.J.H, van Essen, 18-1-1944; Idem, A. Pos, 

'Opdracht No . 874' aan controleur F. van Eyk, 

15-2-1944. 
81 Arch.104 (NKK) 19e, brief Klepper aan Pos, 

8-9-1943. 
81 Arch.104 (NKK) 19e, A. Pos, 'Opdracht No . 

56' aan controleur P.G. Düker, 13-9-1943. 
8 ' Arch.104 (NKK) 19e, 'Rapport N o . 190 van 

controleur P.G. Düker' , 22-9-1943. 
8,t Arch.104 (NKK) 19e, brief Klepper aan Pos, 

TO-1-1944; Idem, brief (met bijgevoegde namen

lijst) Klepper aan Pos, 17-1-1944; Idem, brief met 

namenlijst Pos aan Klepper, 25-1-1944. 
8 ' Arch.104 (NKK) 19e, A. Pos, 'Nota voor ka

meraad Klepper', 8-7-1943. 
86 Arch.104 (NKK) 19e, nota Pos aan Klepper, 

4-10-1943; Idem, nota Klepper aan Pos, 8-10-

1943. 
87 Arch.102 (DVK) 25 Bo, brief De Ranitz aan 

J.P. Kooymans, 21-12-1943. 
88 Arch.102 (DVK) 25 Bo, brief J.J. Schrieke 

aan De Ranitz, 15-1-1944. 
8? Arch.102 (DVK) 25 Bo, brief L.J.C, den Har-

tog (majoor der Staatspolitie namens de wnd. di

recteur-generaal van politie Schrieke) aan 'de 

Heeren Gewestelijke Politiepresidenten', 25-1-

1944. 

9° Arch.102 (DVK) 155a, 'Aan alle H . H . Inspec

teurs en Controleurs. Aanvullende Instructies 

voor het uitvoeren van controles, in verband 

met in den laatsten tijd verschenen nieuwe veror

deningen en bepalingen', z.d., 2-4. 

91 Arch.104 (NKK) 19e, A. Pos: 'Opmerkingen 

betreffende instructie Buitendienst. Controles 

voor muziek', Den Haag 20-5-1944; Arch.102 

(DVK) 155a, 'Aan alle H . H . Inspecteurs en Con

troleurs. Aanvullende Instructies voor het uitvoe

ren van contrôles, in verband met in den laat

sten tijd verschenen nieuwe verordeningen en be

palingen', z.d., 2. 
92 Arch.104 (NKK) 19e, A. Pos, 'Memorandum 

aan den W n d . Algemeen Bestuurder van het 

Hoofd van den Opsporingsdienst', 1-6-1944. 

» Arch.102 (DVK) 31h, De Ranitz, 'Besluit in

zake den Buitendienst van het departement van 

Volksvoorlichting en Kunsten en den Opspo

ringsdienst van de Nederlandsche kultuurka-

mer', 8-8-1944. 

94 Arch.102 (DVK) 27 Bk, brief De Ranitz aan 

Klepper met bijgevoegde personeelslijst Buiten

dienst, z.d. 

9* Arch.102 (DVK) 27Ag, brief De Ranitz aan 

Spanjaard, 29-8-1944. 

' 6 Arch.102 (DVK) 28Aa, brief De Ranitz aan 

'Centraal Distributie Kantoor Zwolle', 13-10-

1944. 

97 Arch.102 (DVK) 28Aa, brief J .G. Japikse 

(plaatsvervangend directeur van het centraal dis

tributiekantoor) aan De Ranitz, 19-2-1945. 

98 Arch.102 (DVK) 155b, 'Verslag van de Afdee-

ling Muziek over de maand Januari 1944 - Bu

reau Lichte Muziek', 5. 

99 Arch.102 (DVK) 155a, 'Aan alle H . H . Inspec

teurs en Controleurs. Aanvullende Instructies 

voor het uitvoeren van controles, in verband 

met in den laatsten tijd verschenen nieuwe veror

deningen en bepalingen', z.d., 1, 3-4. 

'°° Arch.104 (NKK) 270, Rondschrijven Frans 

Vink 'Aan den Heer Burgemeester van de Ge

meente.... ' , z.d.; GAA, AZ (5181), Nr. 1240,1943, 

rondschrijven Frans Vink 'Aan den Heer Burge

meester van de gemeente Amsterdam', 15-12-

1943; Dit rondschrijven werd teruggezonden na

dat Frans Vink telefonisch had meegedeeld dat 

de drie grote gemeenten Amsterdam, Den Haag 

en Rotterdam van deze opgave waren uitgezon

derd: GAA, AZ (5181), Nr. 1240, 1943, notitie 

van de wnd. politiepresident van Amsterdam, 20-

12-1943; Zeven maanden later ontving burge

meester E.J. Voûte hetzelfde rondschrijven als

nog: Idem, Nr. 569,1944, rondschrijven Frans 

Vink 'Aan den Heer Burgemeester van de ge

meente Amsterdam', 2-8-1944. 

'OI Arch.104 (NKK) 270, standaardbrief L. 

Peers (ledenregistratie muziekgilde) namens de 

gildebestuurder, 1944. 
101 Arch.104 (NKK) 27t, 'Instructie M K N o 8 -

Overgenomen uit "Horeca" dd. 15 April 1944'; 
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Idem, 2h, A.C. de Vries, 'Rapport Afdeeling Le
denregistratie April 1944', Den Haag 6-5-1944 
(citaat). 
'°3 Arch.104 (NKK) 27t, D. Spanjaard (Alge
meen Bestuurder NKK), 'Instructie MK 31', 19-
7-1944 (citaat); Idem 270, Standaardbrief L.M. 
Weinberg (hoofd bureau Lidmaatschapszaken) 
aan horeca-exploitanten, 1-8-1944. 
'°t Arch.104 (NKK) I9d, A. Pos, 'Opdracht No. 
875^75a' aan controleur F.B.M. Rabels, 16-2-
1944. 
'°s Arch.102 (DVK) 155b, 'Afdeeling Muziek. 
Bureau Muziekuitgaven. Werkzaamheden Janua
ri 1944'; Idem, 'Verslag van de afdeeling Muziek 
over de maand Maart 1944', 2; Idem, 'Overzicht 
afdeeling Muziek over Mei 1944', 2; Idem, 165a, 
'Maandelijks overzicht van door Bureau Uitg. be
handelde Composities', augustus 1943 t/m augus
tus 1944. 
106 Arch.102 (DVK) 155b, 'Verslag van de Afdee
ling Muziek - Bureau Lichte Muziek' over de 
maanden januari (citaat), februari, maart en 
april 1944; Idem, 'Bureau lichte en Mechanische 
Muziek. Verslag over de maand Juni 1944'. 
107 Amateurs waren verplicht daarnaast nog een 
werkvergunning aan te vragen bij de NKK 'om 
ongeoorloofde concurrentie t.o.v. de beroepsmu
sici te voorkomen': Arch.102 (DVK) 155a, 'Aan 
alle H.H. Inspecteurs en Controleurs. Aanvullen
de Instructies voor het uitvoeren van controles, 
in verband met in den laatsten tijd verschenen 
nieuwe verordeningen en bepalingen', z.d., 2. 
108 Arch.104 (NKK) 3if, 'Aan ondernemers, or
kestleden en musici werkzaam in het amuse-
men tsbedrijf- Betreft: Lidmaatschapsboek, werk
vergunning en maandgage', overzicht van de me
dedelingen van de vakgroep amusementsmusici 
gepubliceerd in De Musicus, z.d., 3 (citaten); 
Arch.102 (DVK) i64f, 'Vergunning A', No. 1510, 
1943; Arch.104 (NKK) 3if, standaardbrief Beu-
zenberg in antwoord op 'verzoek om van or
kest/medewerkers te mogen veranderen', 26-7-
1944; Arch.102 (DVK) 155a, 'Aan alle H.H. In
specteurs en Controleurs. Aanvullende Instruc
ties voor het uitvoeren van controles, in verband 
met in den laatsten tijd verschenen nieuwe veror
deningen en bepalingen', z.d., 1. 
'°9 Arch.102 (DVK) 155b, 'Verslag van de Afdee
ling Muziek — Bureau Lichte Muziek' over de 
maanden januari (citaat) en maart 1944. 
1,0 Arch.102 (DVK) 155b, 'Verslag van de Afdee
ling Muziek over de maand Januari 1944', 1; 
Idem over februari, 1; Idem, 'Maandrapport be
treffende de voornaamste werkzaamheden H. 
van Lennep', 29-2-1944 (citaten). Jonkvrouw 
Henriette van Lennep was redactrice van De 

Schouw en sinds eind 1943 werkzaam op de afde
ling Muziek van het DVK. 
'" Arch.102 (DVK) 155b, 'Verslag van de afdee
ling Muziek over de maand maart 1944 — Bu
reau Lichte en Mechanische muziek', 2; Idem, 
ig, 'Overzicht der werkzaamheden door het De
partement van Volksvoorlichting en Kunsten in 
het eerste kwartaal 1944 verricht - Bureau Lichte 
en Mechanische muziek'. 
112 Arch.102 (DVK) 155b, 'Overzicht van werk
zaamheden der afdeeling Muziek over de maand 
april 1944 - Bureau Lichte en Mechanische mu
ziek', 1-2; Idem, H. Lems, 'Werkzaamheden van 
het Bureau Lichte en Mechanische Muziek over 
de maand April 1944'; J.G. Goverts, 'Mededee-
ling voor Amusementsorkesten', in: De Musicus, 
12e jaargang, nr. 4, 24-4-1944, 1. 
"3 Citaten Leeuwarder Courant, 17-2-1944 en 
Amusementsbedrijf, 16-4-1944, in: Ingezonden 
brief Aldert Toornstra, NJA-Bulletin, nr. 20, 
juni 1996, 8-9; 'Rapport van Rijksfilmcontroleur 
No. 472', z.d., in: L. de Jong, Het Koninkrijk der 
Nederlanden..., deel 6, eerste helft, 457. 
"4 Arch.104 (NKK) 19e, A. Pos, 'Memorandum 
aan het hoofd van het Bureau Buitendienst', 18-
4-1944; Ook in De Sphinx aan de Heerenstraat 
in Den Haag werd 'meerdere malen Engelsche 
muziek ten gehore gebracht': Idem, A. Pos, 
'Nota aan het hoofd van den Buitendienst', 27-4-
1944; Idem, A. Pos, 'Nota aan het hoofd van 
den Buitendienst', 15-5-1944 (citaat). 
,l> Arch.104 (NKK) 19e, A. Pos, 'Nota aan het 
hoofd van den Buitendienst', 31-5-1944; Klepper 
antwoordde dat de Buitendienst reeds op de 
hoogte was en dat 'bedoelde uitvoering dezer
zijds is verhinderd': Arch.104 (NKK) 19e, 
P.H.C. Klepper, 'Nota voor het hoofd van den 
Opsporingsdienst', 6-6-1944. 
"6 'Nederlandsche muziekcultuur - Werkzaam
heid van het Departement', in De Telegraaf, 12-5-
1944. 

"7 Arch.102 (DVK) 166e, brief JJ . Schrieke aan 
'den Heer Gewestelijke Politiepresident, te Am
sterdam, Rotterdam, Arnhem, Eindhoven, Gro
ningen', 31-5-1944. 
118 Arch.102 (DVK) 156a, Frans Vink, 'Memo
randum aan Hr. Goverts, ter kennisneming', 16-
5-1944; Idem, Frans Vink 'Memorandum aan 
Kam. J.G. Goverts, ter behandeling', 21-6-1944, 
incl. notitie F. Vink op achterzijde: 'Naar con
cept Mei 1944. Goedgekeurd door het Hoofd 
Muziek v/h/ Departement van V. en K.'; Idem, 
'Perspublicatie - Verbod tot onderricht in zgn. 
Jazz en Hawai-muziek', z.d.; Arch.104 (NKK) 
270, F. Vink, 'Verbod tot onderricht in zgn. 
Jazz- en Hawai-muziek', 17-7-1944; Idem, in: 
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Verordeningenblad der Nederlandsche Kultuurka
mer, nr. 2, 1-8-1944, 4; Idem, in: De Musicus, 12e 
jaargang, nr. 16, 24-8-1944,1. 
"9 Arch.102 (DVK) 155b, O.H. Smits, 'Bureau 
Lichte en Mechanische Muziek. Verslag over de 
maand Juni 1944'. 
120 Jeroen de Valk, 'Frans Poptie: de man die 
de ruimtes vulde', in: Het Parool, 28-12-1996, 

43-
121 NJA, brief Goverts aan Masman, 26-7-1944 
(citaat); NO-directeur Herweyer, die telefonisch 
was geïnformeerd over de intrekking van Mas-
mans speelvergunning, kreeg op 29 juni 1944 
van Goverts te horen dat hij het orkest 'weder
om in het bezit van de vergunning' had gesteld: 
Arch.102 (DVK) 114 1, brief Goverts aan Herwey
er, 29-6-1944. 
122 Henr. J. Hansen, 'Theo Uden Masman en 
zijn dansorkest', in: De IJsselstreek, 9-6-1944; 
'Nog eens: Theo Uden Masman', in: De Limbur
ger Koerier, 23-6-1944; Van Gurtzgen, 'Theo 
Uden Masman en zijn orkest', in: De Zeister 
Courant, 5-7-1944. 
'23 Arch.104 (NKK) I5gg, F.C. Roels, 'Nota 
voor den wnd. Algemeen Bestuurder der Neder
landsche Kultuurkamer', 29-7-1944 (citaat); 
Idem, concept besluit tot wijziging, z.d. 
124 Verwijzing naar dit schrijven in: Arch.104 
(NKK) I5gg, brief F.C. Roels aan 'das Reichs
kommissariat, Abteilung Rechtssetzung', 1-9-
1944; In deze brief werden, op verzoek van Beu-
zenberg, twee additionele wijzigingen voorge
steld. Volgens Beuzenberg diende men bij het 
aanvragen van een speelvergunning ook de num
mers van de lidmaatschapsboeken der NKK te 
overleggen, alsmede een opgave van de door de 
orkestleden bespeelde instrumenten: Arch.104 
(NKK) i5gg, brief D.J.H.W. Spanjaard aan F.C. 
Roels, 31-8-1944. 
'2 ' Arch.102 (DVK) 27i, S.M.S. de Ranitz, 
'Nota voor kd. Goverts', 4-8-1944; De Ranitz 
stuurde een afschrift van deze nota naar de presi
dent van de Nederlandsche Kultuurraad, G.A.S. 
Snijder: 'In bijgaande interne nota breng ik zeer 
voorloopig een belangrijk probleem ter sprake. 
Omtrent dit probleem verneem ik ook gaarne 
Uw opvatting': Arch.102 (DVK) 27Ù brief De 
Ranitz aan Snijder, 7-8-1944. 
126 'Departementale vergunningen', in: De Musi
cus, 12e jaargang, nr. 15, 24-8-1944, 1. 
1 27 Arch.102 (DVK) 26q, brief Müller aan 'de 
Kam. Kring-Burgemeesters, ter kennisneming 
aan de kameraden Commissarissen der Provin
cie', 15-12-1943; Als leider van de adviescommis
sie bestuurszaken van de NSB, was Müller ook 
aanwezig bij het bezoek van Mussert aan Hitler 

op 10-12-1942: L. de Jong, Het Koninkrijk der Ne
derlanden..., deel 6, tweede helft, 538. 
I2S Arch.102 (DVK) 26q, brief N.T.C, van Beeck 
aan Müller, 29-2-1944. (De brief was door van 
Beeck abuisievelijk gedagtekend op 29-2-1940). 
'2? Arch.102 (DVK) 26q, brief Müller aan De 
Ranitz, 10-3-1944, incl. handgeschreven reactie 
Goverts in de marge; Interview Martin Beek-
mans 27-5-1998; Ingezonden brief Aldert Toorn-
stra, in: NJA-Bulletin, nr. 20, juni 1996, 8-9; 
'Rapport van Rijksfilmcontroleur No. 472', z.d., 
in: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlan
den..., deel 6, eerste helft, 457. 
'3° Interview Martin Beekmans 27-5-1998; 
Arch.104 (NKK) 31), 'Bijlage behoorend bij het 
Verslag van de Vakgroep Amusememsmusici. 
Overzicht van de belangrijkste geschillen aanhan
gig gemaakt bij de Vakgroep Amusementsmusi-
ci', 24-5-1944,14; Herman Openneer, Hoestekst 
CD Ernst van 't Hoffen zijn orkest..., NJA 9401, 
september 1994; Herman Openneer, 'Klaas van 
Beeck, deel 5 (slot)', in: NJA-Bulletin, nr. 20, 
juni 1996, 23 e.v. 

'3' 'Radio 27 aug - Hilversum II - 19.10 Dan-
sork. Dick Willebrandts', in: De Courant — Het 
Nieuws van den Dag, 26-8-1944; 'Radio 31 aug -
Hilversum I — 17.00 Theo Uden Masman', in: 
De Courant - Het Nieuws van den Dag, 30-8-
1944; De edities van 26 juli, 2, 9 en 16 augustus 
1944 bevatten dezelfde aankondiging, maar voor 
woensdag 7 september stond er alleen nog 'dans
muziek' op het programma: 'Radio 7 sept - Hil
versum I — 17.00 dansmuziek', in: De Courant — 
Het Nieuws van den Dag, 6-9-1944. 
'32 Erik Somers, 'Het archief van het Departe
ment van Volksvoorlichting en Kunsten (1940-
1945)', in: Oorlogsdocumentatie '40-4;, Tweede 
jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu
mentatie, Zutphen 1990, 186; Pauline Micheels, 
Muziek in de schaduw..., 310. 
'33 Arch.102 (DVK) 155b, 'Beknopt verslag van 
de werkzaamheden der afdeeling Muziek van 10 
tot 31 October 1944'. 
'M 'Vanaf zondag 1 October optreden van John
ny Meijer en zijn solisten. Te beluisteren bij 
Café de Ster Nieuwendijk 61', advertentie in: De 
Courant — Het Nieuws van den Dag, 30-9-1944. 
'3' Arch.102 (DVK) 2jAd$ie, beschikking secre
taris-generaal DVK, 23-11-1944. 
'36 Arch.102 (DVK) 28x, brief De Ranitz aan 
Eduard Gerdes (loco-secretaris-generaal van het 
DVK), 5-1-1945. 
'37 Arch.102 (DVK) 28x, brief De Ranitz aan 
Spanjaard, 5-1-1945. 
'38 Arch.102 (DVK) 28 Am, brief De Ranitz aan 
Spanjaard, 28-2-1945. 
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' " Citaat in: Pauline Micheels, Muziek in de 

schaduw..., 310-311. 

'4° Arch.102 (DVK) 27 Ba, brief De Ranitz aan 

Spanjaard, 8-2-1945 (citaat); Idem, brief De Ra

nitz (in reactie op het maandrapport van de 

N K K d.d. 6 februari 1945) aan Spanjaard 7-2-

1945-

'4' Arch.102 (DVK) 27 Bv, brief Goverts aan 

Vink, 13-2-1945; Idem, brief Goverts aan Span

jaard, 13-2-1945; Idem, 27 B ab, brief De Ranitz 

aan Smedes, 15-2-1945. 

'4* Arch.102 (DVK) 28y, brief G. Stoelwinder 

aan DVK, 12-2-1945. 

'43 Arch.102 (DVK) 28y, brief Goverts aan G. 

Stoelwinder, 21-2-1945. 

'44 Behalve controleur K. Cuperus uit Heeren

veen waren ook de controleur K.J. Groenewold 

uit Assen en de controleurs A. Pomper en A. 

Thie uit Groningen nog actief, alsmede inspec

teur J.J.G. Scheeres uit Groningen. Zij hielden 

zich naast het verspreiden van propagandamate

riaal ook bezig met het peilen van de stemming 

onder de bevolking ten behoeve van het 

Rijkscommissariaat: Arch.102 (DVK) 27Bg, De 

Ranitz, 'Lagebericht Nr. i' aan Bergfeld, 30-12 

1944; Idem, 31 h, brief J.J.G. Scheeres aan De 

Ranitz, bevattende 'een overzicht van de resulta

ten van de gehouden peilingen der stemmin

gen', 9-1-1945. 

' « Arch.102 (DVK) 27 Bk, brief Klepper aan 

De Ranitz, 1-2-1945; Idem, brief De Ranitz aan 

Klepper, 12-2-1945. 

'46 Arch.102 (DVK) z8Ai, brief 123/114 De Ra

nitz aan Klepper, 26-2-1945 (citaat); Idem, 28Ah, 

brief 122/113 De Ranitz aan Klepper, 26-2-1945. 

'47 Arch.102 (DVK) z8Ai, brief 270/114 De Ra

nitz aan Klepper, 20-3-1945. 

'4* Arch.104 (NKK) 2j, Frans Vink, '3 M a a n 

1945 was ook voor het muziekgilde noodlottig', 

z.d. 

'49 Arch.102 (DVK) 29Ap, brief Spanjaard aan 

De Ranitz, 10-3-1945. 

'S° Arch.102 (DVK) 29 Af, brief De Ranitz aan 

Spanjaard, 24-3-1945. 
151 Arch.102 (DVK) 29 Af, brief Spanjaard aan 

De Ranitz, 29-3-1945. 

" 2 Arch.104 (NKK) ih / Arch.102 (DVK) 3if, 

'Samenvatting der stafbespreking van 28 Maart 

1945'. Den Haag 3-4-1945-

'« Arch.102 (DVK) 29Ah, brief Goverts aan H. 

van Krugten, 24-3-1945. 

"4 Arch.102 (DVK) 29AX, beschikking De Ra

nitz, N0.364/217, 8-4-1945. 

'» Arch.104 (NKK) ih / Arch.102 (DVK) 3if, 

'Samenvatting der stafbespreking van 25 April 

1945', Den Haag 26-4-1945. 

•s« Arch.102 (DVK) 3if, D.J .H.W. Spanjaard, 

'Dienstvoorschrift N o 61. Aan de Gildebestuur-

ders en Afdeelingshoofden', Den Haag 27-4-1945. 

'S7 NJA, brief D . Mac Neill aan J .M. Baas, 31-3-

1945-
" 8 NJA, brief J .M. Baas aan D. Mac Neill, 

april 1945; Interview J.M. Baas 18-12-1998. 

463 



Lijst van afkortingen 

ac accordeon H B S 

AJC Arbeiders Jeugdcentrale H D O 

ANOVA Algemeene Nederlandsche Organisa H J 

tie voor Amusement H O V 

A N P Algemeen Nederlandsch Persbureau K d F 

arch. archief K d j 

AR Anti Revolutionaire Partij KfdK 
A R F Auslandsrundfunk kl 
as altsaxofoon KNTV 

AVRO Algemene Vereeniging Radio Omroep 
b bas K R O 

B B C Britisch Broadcasting Corporation LR 

B D M Bund Deutscher Mädel M K G 

BICO Bureau International d'Information et N A B 

de Coopération des Éditeurs de Musi N A F 

que NCRV 

C B O Centraal Bureau Orkestwezen 
C H U Christelijk Historische Unie N H C 

C P R Commissie voor de persreorganisatie N J L 

D A F Deutsche Arbeitsfront N K K 

DAS Deutscher Arbeitersängerbund N O 

D E S Deutsche Europasender NOZEMA 

D G G Deutsche Grammophon Gesellschaft 
DKWS Deutsche Kurzwellensender N R C 

dr drums N S B 

D T U Deutsches Tanz- und Unterhaltungs
orchester 

NSDAP 

D V K Departement van Volksvoorlichting N S F 

en Kunsten NSFK 

FNTV Federatie van Nederlandsche Toon NSKG 

kunstenaars Vereenigingen NSKK 

g gitaar N T B 

GKTVUJ Generalkommissar für Verwaltung 
und Justiz 

NVGI 

GKzbv Generalkommissar(iat) zur besonde
ren Verwendung 

N W 

G T B Geluidstechnisch Bureau (Gé T.) Bak
ker 

N W R 

HAVP Hauptabteilung fur Volksafklärung O D 

und Propaganda ODJB 

Hogere Burger School 
Hilversumse Draadloze Omroep 
Hitler-Jugend 
Haarlemsche Orkest Vereeniging 
Kraft durch Freude 
Kulturbund deutscher Juden 
Kampfbund für deutsche Kultur 
klarinet 
Koninklijke Nederlandsche Toonkun-
stenaarsvereeniging 
Katholieke Radio Omroep 
Ledenregistratie 
muziekgilde 
Nederlandsch Auteursrechten Bureau 
Nederlandsch Arbeidsfront 
Nederlandsche Christelijke Radio 
Omroep 
Nederlandsche Hotclub 
Nederlandsche Jazz Liga 
Nederlandsche Kultuurkamer 
Nederlandsche Omroep 
Nederlandsche Omroepzender Maat
schappij 
Nieuwe Rotterdamsche Courant 
Nationaal-Socialistische Beweging 
Nationalsozialistische Deutsche Arbei
terpartei 
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek 
Nationalsozialistisches Fliegerkorps 
Nationalsozialistische Kulturgemeinde 
Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps 
Nederlandsche Toonkunstenaarsbond 
Nederlandsche Vereeniging van Gra-
mofoonplatenimporteurs 
Nederlandsch Verbond van Vakveree-
nigingen 
Nederlandsche Vereeniging voor Ra
diotelegrafie 
Opsporingsdienst 
Original Dixieland Jazz Band 
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LIJST VAN AFKORTINGEN 

OKW Oberkommando der Wehrmacht 
OT Organisation Todt 

P piano 

PA Presse Abteilung 

ProMi Reichsministerium fur Volksauf

klärung und Propaganda 

RBS Rundfunkbetreuungsstelle 

RC Rijkscommissariaat 

RJF Reichsjugendfürung 

RKK Reichskulturkammer 

RKKG Reichskulturkammergesetz 

RKSP Rooms-Katholieke Staatspartij 

RMK Reichsmusikkammer 

RMPS Reichsmusikprüfstelle 

ROCC Radio Omroep Controle Commissie 

RRG Reichsrundfunk Gesellschaft 

RSHA Reichssicherheitshauptamt 

RTK Reichstheaterkammer 

SA Sturmabteilung 

SD Sicherheitsdienst 

SDAP Sociaal-Democratische Arbeiders Partij 

SPD Sozialdemocratische Partei Deutsch

lands 

SS Schutz-Staffel 

sz Sociale Zaken 

tb trombone 

tp trompet 

ts tenorsaxofoon 

UFA Universum-Filma Actiongesellschaft 

USO Utrechtsch Stedelijk Orkest 

VARA Vereeniging van Arbeiders Radio 

Amateurs 

veA Vreugde en Arbeid 

vib vibrafoon 

V viool 

VNJ Verbond van Nederlandsche Journalis

ten 

VNV Vlaamsen Nationaal Verbond 

VPRO Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep 

WA Weerafdeling der NSB 

Z zang 

zd zonder datum 

zsv Zentralstellenvermittlung (der RMK) 

465 



Geraadpleegd bronnenmateriaal 

a. Archieven 

Bundesarchiv (BA) Berlijn 
— R.55 / 556 (Protokoll Programmsitzung am 

21.6.1944) 
— R.55 / 557 (Kritik von Parteidienststellen und 

hörer am Programm) 
— R.55 /1254 (Programmgestaltung des Rund

funks, Ministervorlagen von Ministerial
direktor Hinkel) 

— R.56 1,141, (Sonderbericht RMK Landeslei
ter Berlin) 

— R.58 / 147,150,158 (Meldungen aus dem 
Reich) 

— R.58 / 1090 (Neue Programm-Richtlinien 
RSHA) 

— R.70 / NL34, nr.52 (Brief SD-Außenstelle 
Maastricht) 

— NS 18/ 507 (Correspondentie Goebbels, 
Scheffler, Gutterer, Heydrich, Tießler over 
Hamburgse 'Swing-Jugend') 

— NS 19/ 219 (Correspondentie Axman, Hey
drich, Himmler over Hamburgse 'Swing-Ju
gend' 

— RD 33 Amtliche Mitteilungen der Reichsmu
sikkammer 

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (Mi
nisterie O&W) Zoetermeer 
Arch. Ereraden en Centrale Ereraad (inventaris 
1991, nrs. 42, 59) 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 
(NIOD) Amsterdam 
— Arch. 20 Generalkommissar für Verwaltung 

und Justiz (GKfVuJ) 
— Arch. 61-76 Generalkommissar zur besonde

ren Verwendung (GKzbV) 
— Arch. 77-85 Höhere SS- und Polizeiführer 

(HSSPF) 
— Arch. 102 Departement van Volksvoorlich-

ting en Kunsten (DVK) 
— Arch. 103 Nederlandsche Omroep (NO) 
— Arch. 104 Nederlandsche Kultuurkamer 

(NKK) 
— Arch. 105-112 Persgilde 
— Arch. 123-168 Nationaal-Socialistische Bewe-

ging (NSB) 
— Arch. 194 Commisie voor de Perszuivering 
— Arch. 216 Collectie Nederlandsche Over

heidsinstellingen (CNO) 
— Arch. 248 Documentatie I (Personen) 
— Arch. 249 Documentatie II (Zaken) 

Gemeente-archief Amsterdam (GAA) 
— Arch. 5181 Algemene zaken 
— Arch. 5225 Politie 
— Gemeenteblad jaargangen 1924,1928 

Kennemer Lyceum Archief Overveen 
Administratiekaart Eduard Constantijn Crom-
melin 
Collectie Lyceumkrant 

Landesarchiv Berlin (LA Berlin) 
R 20 (Polizeipräsident Berlin), Acc. 1968, nr. 
7766, bladen 32-39 (correspondentie Himmler -
Polizeipräsident) 

Nederlands Jazzarchief (NJA) Amsterdam 
— Collecties grammofoonplatencatalogi, affi

ches, concertaankondigingen, reclamefol 
ders 

— Correspondentie Theo Uden Masman (1944-

1945) 
— Correspondentie Han Baas, Dick van der 

Noord, John Wing Easton, D. Mac Neill 
(1944-1945) 

— Map Crommelin 
— Plakboeken Theo Uden Masman met verza

melde krantenrecensies en programma's 
(1926-1945) 

— Programma van het 'Nationaal Concours 
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van Dansorkesten 194z in den Dierentuin te 
's-Gravenhage, zaterdag 8 augustus 194z' 

Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv (NSHSA) 
Hannover 
— R.IZZA, XI 13 (2661), III A7, nrs. 62 (Richt

linien für die Erteilung von Tanzerlaubnis
sen) en 66 (Fernhaltung jugendlicher Perso
nen von öfTentl. Tanzlustbarkeiten) 

— R.IZ2A, XI iof (2657), III Ai, nrs. 11-12, 21 
(Correspondentie Regierungspräsident der 
Provinz Hannover aangaande 'Veranstaltung 
von Tanzlustbarkeiten'), 77-78 (Ministerial
blatt für die innere Verwaltung) 

— R.158, Acc 38/83, nr. 2, Akt.nrs. 209, 215 (Ju
gendschutzlager Moringen - Solingen) 

Omroeparchief Hilversum 
— Collectie 'Documentatie Omroep in oorlogs

tijd 1940 -1945' 
— Collectie omroepbladen 
— Collectie 13097, doos 19/z (Hugo de Groot) 

Staatsarchiv der freien Hansestadt Bremen 
(St.Arch. Bremen) 
R.3-i.i. Reichskulturkammer, Nrs. 6/31 (briefwis
seling Landesleiter Niedersachsen der RKK en 
Städtischen Musikbeauftragter Bremen) en 6/33 
(Beschäftigung ausländischer Musiker) 

Particuliere collecties 

Harry Coster (HC) 
— Platencollectie 
— Geluidsband interview Herman Openneer en 

Harry Coster met Henk van Zoelen, 1977 
— Rapporten Th. & L. Limperg (accountants), 

betreffende controle administratie en jaarre
keningen DECCA, 1942-1945 

— Overige bedrijfsadministratie Hollandsche 
Decca Distributie N.V. 1942-1949. 

Herman Openneer (HO) 
— Platencollectie 
— Statuten en Algemeen Huishoudelijk Regele-

ment van de Nederlandsche Jazz Liga, juni 

1935 
— Transcriptie interview van Bert Vuijsje met 

Cees Verschoor, 10-4-1995 

b. Interviews, enquête 

De hierna genoemde personen zijn geïnterviewd 
en/of telefonisch ondervraagd: 

C.G. Bakker 'Kees' (voorzitter Hot Record Club 
Zaandam), Ad en Willy Boer (Wanderers Hot
club Den Haag), Otto Daams, Arnold Haax-
man, E. van Heukelom-van de Brink (Omroep-
discotheek), Han van der Hoek, Th.J. Klein 
'Ronny' (The American Club Haarlem) Aad 
Koelewijn, J.J. Krouwels (The American Club 
Haarlem), Benjamin Muysson, Herman Open
neer, Frans Oudejans, C. van Steensel van der 
Aa. 

Grammofoonplatenindustrie: Harry Coster, 
G.M. Oord 'Ger', Paul A.J. Wijhoff, Wim van 
Zoelen. 

Musici: J.M. Baas 'Han', Martin Beekmans, 
Ado Broodboom, Eddy Christiani, Han de 
Jong, Marius J.C. Koppijn, Wim Kroon, Frans 
Poptie, Wim de Rooy, Wim Sanders, Marcel 
Thielemans, Lex van Weren. 

Hamburger Swing-Jugend': Otto Bender, Jürgen 
Desebrock, Günther Discher, Kurt Frischmuth, 
Charlotte Heile, Klaus Krebs, Werner Krebs, 
Gunter Lust, Thorsten Müller, Hans Heinrich 
Pünjer, Kurt R.H. Sonderborg. 

Schriftelijke reacties naar aanleiding van een in 
1992 en 1993 gehouden enquête werden ontvan
gen van: Ado Broodboom, Roger Classen, C.J. 
van Doesburg, F.J.A.M. Dijkman, Herman Dijk
stra, Charles P. Gelauff, Johannes C. Iversen, 
Minze J. Jansma, W.A.N. Kruijt, Jacques Pelzer, 
Benno A.H. Stoppelman, Lambert Vandenbree-
den. 

c. Periodieken 

- Algemeen Dagblad, 18-3-1944 
- Algemeen Handelsblad, jaargangen 1935-1936, 

1940-1944 
- American Historical Review, Vol. 94, nr. 1, 

Febr. 1989 
- The American Journal, (Haarlem) 23-10-

1940, april 1941 
- Amersfoortsche Courant, 27-3-1942 
- Amtliche Mitteilungen der Reichsmusikkam

mer, i.-io. Jahrgang, 1934-1943 
- Amusementsbedrijf Het eenig bestaande vak

blad in Nederland tot behartiging de belan
gen van kermisvakgenooten, artisten (circus, 
variété, cabaret), musici, enz. Officieel or
gaan van de vakgroep 'kermisinrichtingen', 
jaargangen 1942-1944 

- Apeldoomsche Courant, 4-9-1943 
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Arnhemsche Courant, 21-2-1942, 30-6-1943 

Der Artist, nr. 2380, juli 1931 

Astra, april 1926 

Aus Politik und Zeitgeschichte, 6-11-1976 

Brabantsch Nieuwsblad, 5-3-1943 

De Bredasche Courant/Algemeen Brabantsch 

Dagblad, 16-9-1941 

Burschenschaftliche Blätter, nr. 45,1931 

Caecilia en de muziek, nr. 93, 1935-1936 

Cinema & Theater, maart 1926, jaargang 1943 

Commentator, Toron to , August /September 

1968 

Dagblad van Noord Brabant en Zeeland, 30-

11-1940, 8-2-1943 

De Courant — Het Nieuws van den Dag, jaar

gangen 1941-1944 

Delftsche Courant, 24-12-1943 

Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, 6-12-

1981, 29-5-1988 

Deutsche Zeitung in den Niederlanden, 26-9-

1940 

Doctor Jazz Magazine, nrs. 25, 39, 50, 91, 97, 

99,130, 139, mei 1967 — december 1992 

• Dordrechtsche Courant, 12-7-1942 

Dux, Tijdschrift voor allen, die medewerken 

aan de vorming van de katholieke rijpende 

jeugd, 10e jaargang, nr. 6, januari 1937 

- German History, Vol. 6, nr. 2, August 1988 

• De Gil, nrs. 9, 11-13, juli-augustus 1944 

• De Gooi- en Eemlander, 10-1-1941 

• De Gramophoonrevue, oktober 1931 — mei 1933 

• Haagsche Courant, 21-10-1937, 8-11-1937 

• De Haagsche Post, juli 1941, 17-1-1942 

• Haagsch Maandblad, januari 1927 

• Haarlemsch Dagblad, 28-5-1936 

• Haarlemsche Courant, 16-1-1934 

• Hamburger Abendblatt, 29-1-1985, 30-1-1985 

- Hamburger Tageblatt, Amtliches Nachrich

tenblatt der Staats-und Gemeindeverwaltung 

der Hansestadt Hamburg , 20-3-1940 

- Historical Reflections, Vol. IV, nr. i, S u m m e r 

1977 

• Historian, nr. 41, 1978 

- Illustrierter Beobachter, 19. Jahrgang, nr. 26, 

29-6-1944 

- Jazzwereld1, november 1991 

- De Jazzwereld, september 1931 - november/ 

december 1940 

- Journal für Geschichte, nr. 3, Mai 1980 

- Journal of social history, Vol. 7, nr. 1, Fall 1973 

- Katholieke Illustratie, 30-11-1941 

- Leeuwarder Courant, 17-2-1944 

- Het Leven, jaargangen 1927-1928,1931,1932 

- De Limburger Koerier, 23-6-1944 

- Luistergids, programmablad van den Neder-

landschen Omroep , ie jaargang (1942) 

— De Lyceumkrant, Orgaan van het Kennemer 

Lyceum, december 1931 - november 1938 

— Mededeelingenblad van het Muziekgilde der 

Nederlandsche Kultuurkamer, nr. 2, januari-

februari 1945 

— The Melody Maker, 9-6-1934,10-7-1937, 12-2-

1938, 9-4-1938 

— Melos, Zeitschrift für neue Musik, Jahrgang 

1930 

— Music, le magasin du jazz, nrs. 117, 119-120, 

122, juin -aôut/septembre - novembre 1935 

— De Musicus, Algemeen Nederlandsch Vak

tijdschrift voor de Muziek en het Amuse-

mentsbedrijf, n e en 12e jaargang (1943-1944) 

— Muziek, Periodiek gewijd aan de amuse-

mentsmuziek en variété; Behartigd tevens 

de belangen der Nederlandsche musici en artis-

ten, iste jaargang, nr. 5,10-1-1946 

— De Muziek, oktober 1926, februari 1927 

— Het Nationale Dagblad, voor het Nederland

sche Volk, jaargangen 1940-1941,1943 

— Nederlandsche Staatscourant, nr. 183, 21-9-

1943 
— Nederlands Jazz Archief-Bulletin, kwartaal

blad van de Stichting Nationaal Jazz Archief, 

nrs. 1 t /m 32, september 1991 - juni 1999. 

— Nieuwe Rotterdamsche Courant ( N R C ) , jaar

gangen 1937,1941-1942 

— NRC Handelsblad, 16-5-1984, 20-10-1987, 18-

1-1988, 7-1-1989, 25-4-1990 

— Oprechte Haarlemsche Courant, 28-5-1938 

— Het Parool, 28-12-1996 

— Radio Bode, officieel orgaan van de Algeme

ne Vereniging Radio Omroep , jaargangen 

1929,1931,1934, 1941 

— De Radiogids, officieel weekblad der 

V.A.R.A, jaargangen 1933, 1935, 1940 

— Das Reich, 15-6-1941 

— Reichsgesetzblatt, I, 1933-1940 

— De Residentiebode, 47e jaargang, 7-4-1941 

— Roaring Jazz Croaner Chronicle, juni 1970 -

maart 1971, augustus 1974 

— Scheveningsche Koerier, juli 1941 

— De Schouw, eerste jaargang, nr. 3, 16-2-1942 

— De Schijvenschouw, nrs. 4, 7-8, juni 1933 - ja

nuari/februari 1935 

— Skript, historisch tijdschrift, jaargang 8, nr. 1, 

maart 1986 

— Sonntag, nr. 26, 1984 

— Der Spiegel, nrs. 16, 20, April - Mai 1988 

— De Stem, bijlage ter gelegenheid van het veer

tiende oude stijl jazzfestival in Breda, mei 

1984 

— De Stormmeeuw, maandblad van den natio

nale jeugdstorm, november 1934, januari 

1941, juni 1944 
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— Storm-SS, 29-11-1941 

— De Telegraaf, jaargangen 1928,1935, 1940-

1944 

— Tuney Tunes, nr. 9, september 1944 

— De Tijd, jaargangen 1941-1942 

— De Typhoon, 18-7-1987, 8-8-1987 

— Unterhaltungsmusik, 14-9-1939 

— Utrechts Dagblad, 27-5-1941 

— Utrechts Nieuwsblad, 2-6-1944 

— Het Vaderland, jaargangen 1926,1934,1937-

1938, 1940-1942 

— Verordeningenblad der Nederlandsche Kultuur

kamer, jaargangen 1942-1944 

— Verordnungsblatt für die besetzten niederländi

schen Gebiete, jaargangen 1940-1944 

— Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 11. 

Jahrgang, 1963 / 30. Jahrgang, 1982 

— Voilà, Gazette hebdomadaire de la bonne hu

meur, oktober 1942 

— Het Volk, jaargangen 1926, 1932, 1934-1936, 

1941-1944 

— De Volkskrant, 4-5-1985, 4-5-1990, 27-2-1996 

— Het Vrije Volk, mei-juli 1962 

— Vrij Nederland, 9-5-1964, 2-8-1986 (kleuren-

katern) 

— De Waag, 12-3-1943 

— De Wereld der Muziek, mei 1941 - april 1944 

— Westermanns Monatshefte, 85. Jahrgang, 1940 

— De IJsselstreek, 9-6-1944 

— De Zeister Courant, 5-7-1944 

— Zeit-magazin, nrs. 46 en 47, 11-11-1983 en 18-

11-1983 

— Zeitschrift für Musik, Monatsschrift für eine 

geistige Erneuerung der deutschen Musik, 

december 1927, mei 1933 
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Summary 

This book discusses the suppression of 'undesirable' popular music in Germany 
and the Netherlands between 1920 and 1945. The first part describes how new 
dances (blackbottom, jimmy, charleston) and Jazz were introduced in these two 
countries after the First World War. The response of the established music world 
to the new phenomenon was by and far negative: 'The world of Jazz reflects 
inferiority and madness in contrast to the higher art forms', wrote the German 
composer Hans Pfitzner. 'Lewd, wild and loud', ruled his colleague Karel Men
gelberg in the Netherlands. The critique was couched in a language reflecting fear 
for whatever was different. Both the dance and music style were described as 
primitive and erotic. This criticism resonated with many groups within society. 
Youth leaders and pedagogues associated Jazz with decadence, excessive alcohol 
consumption en philandering. The churches warned against the 'sophisticated 
techniques of lust' and focused in particular on modern dance. 

In Germany, as a result of the agitation by the 'Kampfbund für Deutsche Kultur' 
and the writings of music reviewers such as Frits Stege, who continuously attacked 
Jazz in the 'Periodical for Music' {Zeitschriftfiir Musik), the debate became highly 
political. The 'irritating nigger music' was the product of American and Jewish 
'Culture Bolsheviks' and was considered a threat to European civilization. This 
conclusion was also emphasized in the final rapport of the 'Dutch Governmental 
Committee Regarding the Dance Question' published in 1931. The committee 
concluded that Europe needed to arm itself against the superficial and instinctual 
tendencies of American popular culture. However, at this time the consequences 
of these sentiments were limited to a few changes in the licensing system for 
hotels, restaurants and bars. 

The national socialist government in Germany did also not respond immediately 
to the appeals to censor Jazz music. After 1933, when the Nazis seized power, the 
Department for Popular Enlightenment and Propaganda first concentrated on 
the 'arayanization' of culture and the establishment of a central power structure. 
Only after the 1936 Olympic Games did members of the Imperial Music Chamber 
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(Reichsmusikkammer) and the Imperial Music Testing Agency (Reichsmusik-
priifstelle) take steps to cleanse the popular music repertoire from the 'undesirable 
elements' including Swing and Jazz. 

In the Netherlands, state sanctioning of popular music remained limited. Only 
the mayor of Amsterdam, De Vlugt, prohibited public performances of musicians 
of Surinam descent in 1936. This, however, changed after the German invasion 
and occupation of May 1940. The measures introduced by Goebbels and the 
'Reichsmusikkammer' in Germany, were also introduced in the Netherlands. 
During the first months of the occupation era there were very few actual restrictions 
enacted, but after the establishment of the Department of Popular Enlightenment 
and the Arts and the installation of the Dutch Chamber of Culture, musicians, 
journalists programmers and bar and restaurant owners were flooded with ordi
nances restricting or prohibiting Swing and Jazz. 

Nevertheless, both in Germany and the Netherlands the enforcement of these 
regulations was rather opportunistic, especially in the case of radio braodcasting. 
During the 1930's did the director of the Dutch broadcasting group AVRO, Willem 
Vogt, relied on listener ratings to program his shows. Goebbels, and later the 
director for the State controlled Dutch Broadcasting Company (Nederlandsche 
Omroep) Willem Herweyer, followed suit. Vogt was careful in programming 'Hot 
Jazz' because he feared the music would offend listeners. He relied on the more 
mellow music of the Kovacs Layos ensemble as a counterweight to the British 
dance orchestras. Likewise, Goebbels relied on ideologically correct dance music 
to appease popular demand. This sanitized music also served to counter the Jazz 
music broadcasted by allied propaganda transmitters without alienating the Ger
man soldiers. The musical compromises that resulted from this dual policy of 
restriction and appeasement led to considerable dissatisfaction, both among the 
policy makers at the Department of Propaganda as well as among the listeners. 
Director Herweyer of the Dutch Broadcasting Company was also not able to 
create an acceptable musical alternative for Swing and Jazz. To keep the listeners 
tuned to his station he had to compromise the repertoire and style instructions 
of the Department of Popular Enlightenment and the Arts. 

The authorities showed restraint when dealing with radio programming but this 
was not the case when they dealt with Jazz fans individually. Young Jazz lovers 
in Germany were at risk. For instance, the activities of the Hamburg 'Swing Youth' 
and similar groups elsewhere were characterized as a blemish on the German 
'Volkskraft'. Their dress and behavior stood in stark contrast with the values and 
codes of the Hitler youth. Hence, they experienced prison terms, early draft notices 
for military service and even incarceration in concentration camps. 'Surveillance 
of and combating the Cliques are critical to the war effort', wrote Himmler. In 
the Netherlands the treatment of young Jazz lovers was less harsh. 'Swingnozems' 
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and 'Sorrij Lummels' had to deal with curfews, street patrols and an only partially 
enforced juvenile protection code. The greatest risk was internment into a forced 
labor unit. 

In the Netherlands the moral objections to Jazz music from the pre-war era mostly 
subsided. Whereas German Swingers who remained loyal to their passion were 
regarded as traitors, many parents in the Netherland after 1940 eased or dropped 
their criticism of Jazz as a result of the changing context. The entry of the United 
States in the war resulted in a dramatic revision of the negative image of America 
prevalent during the thirties. Jazz was no longer the music of 'a primitive and 
uncivilized nation' but now belonged to the victorious and the liberators. Synco
pation, swing and improvisation were no longer associated with animalistic 
instincts and eroticism, but represented liberty, individualism and vitality. 

Members of the NSB (Dutch equivalent of the National Socialist party) at the 
Department of Popular Enlightenment and the Arts on the other hand, tried to 
exploit the old Anti American sentiments and the prejudices against 'uncivilized 
Negro music'. They continued to present Jazz and Swing music as a product of 
a primitive, inferior culture. In that sense they can be considered the guardians 
of the pre—war norms of respectability and decency which rejected the improvi-
sational dance and music style. Their opposition to Jazz and Swing also served a 
political motive. Jazz was 'Feindmusik', music of the enemy, and should therefore 
be eradicated from Dutch music programs. In the end this effort proved unsuc
cessful, but attempts to define Jazz were more successful in the Netherlands than 
in Germany. In Germany the authorities came up with only brief and vague 
explanations to justify the exclusion of 'Niggerjazz'. In 1939 a prohibition of 
Swing and Negro music in Pommern qualified Hot music as 'exaggerated yanking' 
and 'howling on instruments'. 'Howling Musik, irregular rhythms and everything 
Negroid should be suppressed', the decree concluded. 

Thanks to the contributions of Willem van Steensel van der Aa, the Dutch criteria 
for evaluating popular music were much more precise in describing 'Negroid 
elements'. Van Steensel van der Aa employed musicological terms to formulate 
arguments against Jazz and Swing. Where the Department of Popular Enlighten
ment and the Arts initially had to rely on moral arguments, van der Aa presented 
the objectivity of science. 

Compliance with the regulations for popular music was required after the issuance 
of the Popular Music and Dance Decree in 1943. An official report from those 
days concluded that 'the restoration of the European spirit was achieved by 
stripping the primitive Negroid element, which should be considered a violation 
of the European sense of sound and composition, of popular dance music'. 
However, although required by law, the regulations were often ignored because 
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the authorities lacked the means to enforce them. Nevertheless the fight against 
'undesirable music' was to be continued by the Department of Popular Enligh
tenment and the Arts throughout the German occupation era. Without ever 
reaching the desired result. 
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lederland en Duitsland maakten na afloop van de Eerste 

Wereldoorlog kennis met moderne dansen en jazzmuziek uit de 

Verenigde Staten. De negatieve respons van de gevestigde mu

ziekwereld vond weerklank in andere sectoren van de samen

leving: jeugdbeweging, universiteiten, godsdienst en politiek. 

Morele en politieke argumenten wogen hierbij zwaarder dan de 

zuiver muzikale kritiek. Deze politisering mondde in Duitsland 

na 1933 uit in een systematische bestrijding van swing- en jazz

muziek door het nazi-regime. In Nederland hield de overheid 

zich vooralsnog afzijdig. 

Na mei 1940 veranderde dat. De door het propagandaministerie 

van Goebbels en de 'Reichsmusik-kammer' afgekondigde maat

regelen moesten ook in Nederland doorgevoerd worden. Musici, 

journalisten, programmamakers en horeca-exploitanten kregen 

te maken met een stroom van voorschriften en verbodsbepalingen, 

waarmee de vrijheid van muzikale meningsuiting aan banden 

werd gelegd, 

Ongewenschte muziek geeft een gedetailleerd beeld van de geschie

denis van de jazz- en amusementsmuziek in Nederland en 

Duitsland tot 1945. 
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