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HOOFDSTUK 2 

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 

68 



JAZZKARIKATUREN TEN TIJDE VAN DE WEIMAR-REPUBLIEK 

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 
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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 
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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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