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HOOFDSTUK 3 

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 

85 



HOOFDSTUK 3 

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 

93 



HOOFDSTUK 3 

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 
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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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