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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 
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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 


