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HOOFDSTUK 4 

De Duitse muziekpolitiek 1939-1945 

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

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

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

De Duitse grammofoonplatenindustrie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toen Van 't Hoff in mei 1941 weer naar Nederland ging, bleven veel musici uit 
dat orkest in Duitsland achter om zich te voegen bij een van de vele studiobands. 
De Armeense gitarist Meg Tevelian contracteerde onmiddellijk na het aflopen 

«5 



HOOFDSTUK 4 

van hun engagement in het Delphi Tip Tichelaar (p, tp), Rinus van den Broek 
(tp), Cees Verschoor (ts), Tinus Bruijn (as), André Smit (tb) en Josse Breyere (tb), 
om met hen als solisten in zijn swingcombo opnamen te maken voor Televox en 
Pallas. Later verspreidde de riet- en kopersectie van Van 't Hoff, inclusief altsaxo
fonist Tony Heiweg (ex Moochers), zich over de orkesten van oner anderen Horst 
Winter, Teddy Kleindin, Willi Stech, Freddie Brocksieper, Lutz Templin, Kurt 
Widmann, Michael Jary en Willy Berking. In de jaren 1941 tot en met 1943 werden 
hun verrichtingen vastgelegd op Tempo, Telefunken Brunswick, Grammophon, 
Electrola en Polydor.32 

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

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

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

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

De Duitse radiopolitiek 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

moest gaan spelen. ° 

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

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

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

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

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

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

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

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

rikaanse arrangementen kopiëren en de orkestraties uitschrijven.67 Met sommige 

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

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

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

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

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

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

van de Duitse propaganda-uitzendingen nu juist geapprecieerd. 8 

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

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

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

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

hun muziek niet wisten uit te bannen: 

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

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

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

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

verzorgde dansmuziek. 9 

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

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

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

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

Deze voor het Duitse radiobeleid zo karakteristieke ambivalentie leidde vooral bij 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De aldus geformuleerde kritiek op conservatieve partij-ideologen etaleerde tege
lijkertijd een opvallend onvermogen om te bepalen welke muziek nu wel op de 
Duitse radio getolereerd zou worden en welke niet. Zo kon het bijvoorbeeld 
gebeuren dat, bij gebrek aan scherp afgebakende beoordelingscriteria, de Berlijnse 
Delphi-conccncn die het orkest van Ernst van 't Hoff in mei en juni 1942 gaf, 
wekelijks elke donderdagavond om 18.00 uur rechtstreeks door de Reichssender 
werden uitgezonden. Deze uitzendingen waren overigens ook in Nederland te 
beluisteren. Sinds het hoofd van de RBS in Hilversum, Eberhard Taubert, in 
januari 1942 had aangekondigd dat de NO meer programma's van de RRG moest 
gaan overnemen, werd het Duitse Reichsprogramm regelmatig doorgeschakeld 
naar de Nederlandse zender.105 Op deze manier konden ook de Delphi-concerten 
van Van 't HofF zowel in Duitsland als in Nederland rechtstreeks via de radio 
worden gevolgd en kreeg de band voor het eerst in eigen land bekendheid. Volgens 
de Nederlandse hot-violist Frans Poptie, die destijds met Jack Louis' tango-orkest 
een engagement had in Eindhoven, speelde Van 't Hoff de modernste arrange
menten. Elke donderdagavond, als het werk was afgelopen, spoedde hij zich met 
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zijn collega's naar een nabijgelegen café waar de radio aanstond om naar Van 't 
Hoff te luisteren en zich op de hoogte te stellen van het actuele repertoire: 'Het 
was het mooiste orkest uit die tijd'106 

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

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

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

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

Volgens sommige getuigenverklaringen was de formatie van het DTU een direct 
gevolg van het al eerder genoemde bezoek van luchtmachtkolonel Mölders aan 
Goebbels in het voorjaar van 1941.111 Alhoewel schriftelijke bronnen over zijn rol 
bij de oprichting ontbreken, blijkt uit een rapport van 9 december 1942 dat 
Mölders' betrokkenheid bij en enthousiasme voor het DTU groot was: 

133 



HOOFDSTUK 4 

Was die Darbietungen des Deutschen Tanz- und Unterhaltungsorchesters 
anbelangt, so darf ich hier wiederholen, was ich bereits in der Ministerkonfe
renz erklärte: dass nämlich die übergroße Mehrzahl aller Soldaten - dafür 
liegen Schreiben und Bekundungen vom Jagdgeschwader Mölders bis zu 
zahlreichen Stimmen aus Lazaretten vor - diese zwei Mal wöchentlich gesand
ten 45 Minuten begrüßen und einen größeren Einsatz gerade dieses Orchesters 
wünschen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ook de verzamelde kritieken van het DAF werden beantwoord met een eenvoudige 
ontkenning: 'Jazz- oder Negermusik, wird im Inlandfunk nicht gesendet', direct 
gevolgd door de suggestie dat men naar buitenlandse of voor het buitenland 
bestemde Duitse zenders had geluisterd.1^2 Hetzelfde argument werd gebruikt in 
reactie op de 'verworrenen unsachverständigen kritischen Bemerkungen' van het 
RpA in München. Volgens RRG-chef Martin Schönicke, die fungeerde als coör
dinator tussen de verschillende programmaredacties, waren de klachten van de 
plaatselijke bevolking terug te voeren op het feit dat de Duitse Europasender en 
Überseesender 'einen Stil bevorzugen, der im Reichsprogramm niemals geduldet 
wurde'. Dat Europazenders als Donau, Alpen en Weichsel zich bovendien pre
senteerden met: 'Hier Reichs-Rundfunk, Sender', maakte de verwarring nog 
groter.1^ 
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Het feit dat divetse officiële instanties zich achter de kritiek schaarden, leidde 
bij Fritzsche tot irritaties: 'Aus allen möglichen Kreisen, auch solchen der Partei, 
erreichen mich immer wieder Klagen über das Musikprogramm', schreef hij in 
juli 1944. De meeste klachten zouden volgens hem verstommen indien afdelingslei
ders en woordvoerders van de partij middels een rondschrijven goed over het 
thema 'Musik im Rundfunk' geïnformeerd zouden worden. Schönicke moest 
daartoe een ontwerp maken, waarin alle muziekactiviteiten bij de radio aan de 
orde kwamen: 'Es muß dabei auch auf die Frage der leichteren Unterhaltungsmusik 
und sogenannte Jazzmusik eingegangen werden. ':44 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uitgaansleven en concertpraktijk: de eerste oorlogsjaren 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

openbaar dansvermaak en introduceerde de RMK nieuwe maatregelen om de 

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

rikaanse invloeden. 

De tijdens de oorlog uitgevaardigde verordeningen ten aanzien van het dansen 

weerspiegelden de militaire ontwikkelingen op het Europese slagveld. Onmiddel

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

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

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

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

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

tot een algemeen dansverbod. Aangezien evenwel de behoefte aan ontspanning 

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

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

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

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

duisteringsmaatregelen moesten worden genomen. Onder druk van de publieke 

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

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

vervolgens weer werd teruggedraaid bij het begin van het Duitse Balkanoffensief 

in april 1941. 

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

algemeen verbod op openbaar dansvermaak doorgaans beperkt tot de eerste weken 

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

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

ingegeven door militair-strategische overwegingen. De hernieuwde dansvrijheid 

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

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

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

het eind van de oorlog.170 

Ondanks het verbod op openbare dansvermakelijkheden werd er in Duitsland 

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

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

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

bijeenkomsten niet vielen onder de categorie 'öffentliche Tanzveranstaltungen'. 

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

bedrijf voortzetten.171 Bovendien waren er veel concertbezoekers, voornamelijk 

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

swingmuziek was bij hen mateloos populair. 

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

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

te stellen van een vooraf in de Amtliche Mitteilungen van de RMK of de RTK te 

148 



DE DUITSE MUZIEKPOLITIEK I939-I945 

publiceren verklaring van geen bezwaar, bleek in de praktijk niet te functioneren: 
'was nützt es', zo luidde een commentaar in het vakblad Der Tanz, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

derhalve in december 1939 het uitgeven en uitvoeren van 'Werken der Unterhal

tungsmusik, die im Titel oder Text Entlehnungen aus fremden Sprachen auf

weisen', expliciet verboden. I 9 1 Vanaf april 1940 moest elke nieuwe compositie, 

inclusief de liedtekst, ter beoordeling aan de RMK worden voorgelegd.'92 

Cafés en concertzalen werden regelmatig bezocht door RMK-ambtenaren. Zij 

controleerden of de musici zich aan deze voorschriften hielden en vooral of er 

geen door de RMPS ongewenst verklaarde composities werden gespeeld, maar door 

het ontbreken van specifieke stijlvoorschriften, kon er niet effectief worden 

opgetreden tegen de 'verjazzung' en 'synkopisierung' van het amusementsreper

toire. Bovendien was de vakkundigheid van de controleurs in veel gevallen 

ontoereikend. Musici maakten op grote schaal gebruik van fantasietitels. De al 

sinds het midden van de jaren dertig beproefde methode om met 'frisierte Noten ' 

en Duitstalige aankondigingen vertegenwoordigers van de RMK om de tuin te 

leiden, bleek ook tijdens de oorlog zeer succesvol. Menig arrangeur verving de 

Amerikaanse titel boven een partituur door een getal of een Duitse titel. I can't 

give you anything but love bijvoorbeeld, werd gecamoufleerd met Ist dein kleines 

Herz noch für mich frei, das Lied des Blauen Ludwig stond voor de Saint Louis 

Blues en der Holzhacker-Ball verwees naar At the woodshoppers ball. Veel van 

dergelijke standards waren overigens al sinds jaar en dag bekend en inmiddels zo 

'eingedeutscht', dat bij veel controleurs niet eens het vermoeden bestond dat ze 

van oorsprong Amerikaans waren.195 

Behalve ondeskundigheid was ook de personeelsschaarste bij het RMK, veroor

zaakt doordat veel ambtenaren werden opgeroepen voor de Wehrmacht , debet 

aan het gebrekkige toezicht in cafés en danszalen. Bareigenaars namen bovendien 

vaak voorzorgsmaatregelen om de muzikanten tegen plotseling opduikende RMK-

inspecteurs te beschermen. Portiers kregen bijvoorbeeld opdracht om eventuele 

controleurs vroegtijdig te signaleren, zodat de musici nog in de gelegenheid waren 

hun programma aan te passen. Sommige deurwachters, zoals die van de Ciro Bar 

in Berlijn, probeerden ongewenste bezoekers zo lang mogelijk op te houden: 'Der 

hatte extra eine Klappe und hat rausgesehen — wen er nicht kannte, der dürfte 

nicht reinkommen!' .1 9 4 

Wanneer men de vereiste RMK-lidmaatschapsboekjes kon tonen en er geen valse 

identiteitspapieren werden aangetroffen, bleef de sanctie op het spelen van ver

boden Amerikaans repertoire doorgaans beperkt tot een waarschuwing.195 Musici 

die zich te buiten gingen aan politiek incorrect gedrag, liepen wel risico's. Zo 

kreeg Ot to Stenzel, de dirigent van het Berlijnse Scala-orkest, zes weken huisarrest 

omdat hij op 12 oktober 1939 tijdens een privéfeestje een toast had uitgebracht op 

het 'Vierde Rijk', hetgeen door een ter plaatse aanwezige 'journalist' aan de politie 

was doorgegeven.196 

Collega's en publiek apprecieerden een muzikant om zijn vermogen de stijl en 

improvisatietechniek van Amerikaanse en Engelse jazzmusici te evenaren. Musici 
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zonder jazzkwaliteiten stonden in vakkringen bekend als 'Zickendraht'. Horst 
Winter dankte zijn populariteit niet in de eerste plaats aan zijn zangtalent, maar 
aan het feit dat hij net zo kon swingen op zijn klarinet als Benny Goodman.J97 
Dat Engelse en Amerikaanse jazzmuziek inmiddels tot kwaliteitsmaatstaf verheven 
waren en de zuiveringsmaatregelen van de RMK geenszins effectief bleken, leidde 
in de pers tot een vloed van verontwaardigde beschouwingen: 'Dieser so "gereinigte 
Jazz" ist auch heute noch im Schwange', constateerde men in Die Musik. 'Haben 
die verantwortlichen Herausgeber und Fabrikanten kein Verantwortungsgefühl, 
oder fehlt es ihnen einfach an Instinct für das, was schließlich nicht mehr möglich 
ist?'1?8 In het Zeitschrift fur Musik werd jazz vergeleken met een muzikale bacil 
die de gehele Duitse cultuur dreigde aan te tasten: 

Jazz ist keine Musik, sondern eine als Musik getarnte internationale Kulturpest 
und eine den niedersten Instinkten der Masse entgegenkommende Respekt
losigkeit mit dem Zweck, die Kulturmusik des Abendlandes und hier im 
Speziellen des musikreichen Deutschlands zu besudeln und in jeder Form zu 
zerstören.'99 

De onder auspiciën van het bureau-Rosenberg uitgegeven periodiek Musik in Jugend 
und Volk waarschuwde vooral tegen de negatieve effecten van jazz op de jeugd: 

Der Jazz hat zum artbedingten Musizieren irgendeines Europäischen Volkes 
der weißen Rasse nicht die geringste Beziehung. Und nun stellen wir uns vor, 
daß zu dieser Musik deutsche Menschen, gesunde deutsche Mädel und 
Burschen nicht nur der Großstädte, sondern auch der kleineren Gemeinden 
schieben und schieben und sich dessen nicht bewußt werden, daß sie sich 
damit den körperlichen Bewegungsimpulsen jener uns artfremden, rassisch 
und undefinierbaren Menschenmasse angleichen.200 

Uitgaansleven en concertpraktijk: de laatste drie oorlogsjaren 

Ondanks dergelijke verontrustende perspublicaties en de talrijke alarmerende 
SD-meldingen uit alle delen van het land, werd het spelen van verboden jazz- en 
swingrepertoir gedurende de eerste twee oorlogsjaren niet met harde maatregelen 
aan banden gelegd. Pas aan het eind van 1941, toen aan de opeenvolgende snelle 
successen van het Duitse leger een einde leek te komen, trad er ook een kentering 
op in de toegeeflijke houding van Goebbels ten aanzien van de concertpraktijk 
in cafés en danszalen. 

De meeste slachtoffers van deze koerswijziging waren geen muzikanten, maar 
vielen onder het publiek. Al sinds eind 1940 kwamen er op het Pro-Mi in Berlijn 
geruchtmakende rapporten binnen over de Hamburgse 'Swing-Jugend', die waren 
opgesteld door de SD, de Gestapo en het plaatselijke 'Reichspropagandaambt' 
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(RPA). Het hoofd van de afdeling Muziek op het ministerie, de componist-dirigent 
Siegfried Scheffler, had deze berichten al op 18 februari 1941 voorgelegd aan 
Goebbels, maar deze had destijds geen toestemming verleend om tot actie tegen 
de betrokkenen over te gaan. In een twee maanden later verschenen artikel van 
Scheffler over de Duitse amusementsmuziek, klonk diens verbolgenheid over deze 
kwestie nog door: 

Unterhaltungsmusik ist zu den Niederungen des Schlagers hinabgesunken. 
Sie hat aus seinen frechen Aufdringlichkeiten, seiner moralischen Verkom
menheit, einem Lebensstil zu schaffen versucht oder doch beabsichtigt, den 
Lebensstil eines gesunden Volkes ins Dekadente abzubiegen.201 

Naar aanleiding van een recente melding van het RpA-Hamburg en een op 16 
augustus 1941 door Obersturmbannführer Spengler van de SD opgesteld verslag 
over de activiteiten van de jeugdige swingfans, stuurde Scheffler op 18 augustus 
1941 opnieuw een dramatisch geformuleerde brief aan de minister, waarin hij de 
belangrijkste feiten uit deze rapporten nog eens opsomde: Engelse, Amerikaanse 
en joodse grammofoonplaten werden uitgeleend, door snijapparaten verveelvou
digd en in het openbaar afgespeeld. Men vormde amateurorkesten, die zich in 
dienst van de 'hot-propaganda' stelden en ijverden voor 'die krassesten Erzeugnisse 
der hot-Musik', zoals opnamen van Nat Gonella en de Engelse schlager 'We will 
hang our washing on the Siegfriedline [...] in bewusster Auflehnung gegen das 
Verbot dieser Werke.' Een aantal van hen had een 'Internationalen Hot Club' 
opgericht, sommigen bedienden zich van een Engelse naam en men groette elkaar 
ook in het Engels. 

Es handelt sich hier z.T. um degenerierte und Kriminell veranlagte, auch 
mischblütige Jugendliche, die sich zu Cliquen, bezw. musikalischen Gangster-
Banden zusammengeschlossen haben und die gesund empfindende Bevölke
rung durch die Art ihres Auftretens und die Würdelosigkeit ihrer musikali
schen Exzesse terrorisieren. 

Hun 'Staatsfeindliche Einstellung' bleek uit gesprekken, pamfletten en uitspraken 
over leidende Duitse persoonlijkheden. Om schadelijke invloed op andere jongeren 
te voorkomen en een verdere verpreiding van de 'Swing- und Hot-seuche' te 
verhinderen, vroeg Scheffler om onmiddellijke actie: 'Ist der Herr Minister mit 
einer Sofort-Aktion seitens des SD und der Gestapo gegen die Anführer der 
Hamburger Swing-Kreise einverstanden'?202 

Goebbels' staatssecretaris Leopold Gutterer reageerde direct met met een felle 
brief, gericht aan de Chef der Sicherheits-Polizei und des SD, Reinhard Heydrich: 

Ich habe die Angelegenheit sofort Herrn Reichsminister Dr. Goebbels vorge
tragen. Ihm ist absolut unverstandlich, daß diese Angelegenheit sich überhaupt 
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bis zu den von Obersturmbannführer Spengler geschilderten Zustanden hat 
entwickeln können. Aus den Polizeiverordnungsprotokollen geht doch ein
deutig hervor, daß der Polizei in Hamburg diese Dinge bekannt sind und daß 
sie auch die Beteiligten mit Namen kennt und zwar den ganzen in Frage 
kommenden Kreis. Reichsminister Goebbels kann nicht verstehen, daß unter 
diesen Umständen die Veranstaltung im Alster-Pavillon überhaupt hat 
stattfinden können. Der Herr Minister ist der Ansicht, daß die Polizei in 
Hamburg in Zusammenarbeit mit dem Gauleiter in der Lage sein Muß, diesen 
ganzen Kreis von heute auf morgen in den Arbeitsdienst zu verfrachten. Sollten 
Sie der Ansicht sein, daß es für die Polizei auf Grund besonderer Umstände 
nicht möglich ist, mit der Angelegenheit allein fertig zu werden, halt Herr 
Reichsminister Dr. Goebbels diese Frage für so wichtig, sie evtl. an den Führer 
heranzutragen.203 

Twee dagen later ontving Reichsleiter Martin Bormann op de Reichskanzlei 
inderdaad een uitvoerige samenvatting van het SD-rapport van 16 augustus 1941, 
inclusief de op dit verslag gebaseerde brieven van Scheffler en Gutterer. Het hele 
pakket was samengesteld door Walter Tießler, die op het Pro-Mi een sleutelpositie 
innam. Omdat Tießler het vertrouwen genoot van zowel Goebbels als Bormann, 
trad hij op als verbindingsman en bemiddelaar tussen het Pro-Mi en de Reichs
kanzlei. Uit hoofde van zijn functie als leider van de Reichsring für national
sozialistische Propaganda und Volksaufklärung, een hoofdafdeling van de Reich
spropagandabteilung der NSDAP, was hij bovendien de aangewezen persoon om, 
terwille van de 'einheitliche Propagandaführung', ook de contacten tussen het 
ministerie en de partij te onderhouden.204 Uit het SD-rapport somde Tießler 
puntsgewijs vijftien citaten op: 

1. Die Clique sah die HJ als persönlichen Eingriff in die Freiheit an and mied 
sie [...] 4. Alle waren schon einmal in der HJ bezw. im BDM, haben sich aber 
bald aus deren Reihen gelöst [...] 7. Ihr Ideal ist die demokratische Freiheit 
und amerikanische Lässigkeit [...] 12. Die richtigkeit der Wehrmachtsberichte 
wurde angezweifelt [...] 14. Im Café 'L'Aronge' ging die Zeitschrift 'Das 
schwarze Korps' von Hand zu Hand. Mit Bezug auf die Todesanzeigen auf 
der letzten Seite wurde gesagt: 'Wieder eine ganze Seite Verrückter!' 

Uiteindelijk kwam men tot de volgende conclusie: 

Die wesentliche Erklärung für die eigenartige Charakterentwicklung der 
Swing-Jugend ist in ihrer Besessenheit von der modernen Tanzmusik im 
englisch-amerikanischen Stil zu suchen. Ihr Verhältnis zur Hot-Musik muss 
fast als eine Art Psychose bezeichnet werden. Die Vorliebe für diese Musik ist 
das einzige Band, das diese vielen Jugendlichen zusammenhält.205 
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Ondertussen had de Gestapo in samenwerking met de Hamburgse HJ het aantal 
controles in cafés en op straat sterk opgevoerd en voerde men een steeds strenger 
vervolgingsbeleid. Op grond van 'undeutsches Verhalten', 'zersetzendes Treiben' 
of zelfs 'Wehrkraftzersetzung', werd tegen honderden swingers een Schutzhaftbe-
fehl uitgevaardigd. Gedurende de verhoren in de Spiegelsaal van het Gestapo 
hoofdkwartier aan de Stadthausbrücke stonden de arrestanten bloot aan grove 
mishandelingen, waarna zij zonder enige vorm van proces gedurende drie weken 
of langer werden opgesloten in de Gestapogevangenis Fuhlsbüttel. Op het ont
duiken van de Hj-dienst stond vier weken Wehrertüchtigungslager en recidivisten 
konden, nadat op 19 mei 1941 het nieuwe Hj-strafregelement was ingevoerd, 
worden beboet met Jugenddienstarrest, dat voorzag in enkele weken dwangarbeid. 
Anderen moesten de reguliere Reichsarbeitsdienst vervullen in verafgelegen kam
pen of werden vroegtijdig opgeroepen voor de Wehrmacht.206 

Ondanks de verscherpte repressie hielden evenwel de klachten over de Ham
burgse 'Swing-Jugend' aan. Reichsjugendführer Arthur Axmann, die in 1940 
Baidur von Schirach was opgevolgd na diens benoeming tot Reichsstatthalter en 
Gauleiter van Wenen, pleitte derhalve in januari 1942 voor nog drastischer maat
regelen. Axmann was al in een vroegtijdig stadium geïnformeerd over de situatie 
in Hamburg door Bannführer W. Knopp, die als Verbindungsführer der Hitler 
Jugend de contacten met het 'Reichssicherheitshauptamt' (RSHA) onderhield. 
Reeds in januari 1941 was een door hem opgesteld 'Streng vertraulich' en 'Nur 
für den Dienstgebrauch' bestemd rapport verschenen onder de titel 'Kriminalität 
und Gefährdung der Jugend', waarin ook de 'uitspattingen' van de Hamburgse 
swingfans uitvoerig werden beschreven.207 Toen uit meldingen van diverse Ham
burgse onderwijsinstellingen bleek dat veel scholieren hun 'Anglophile Haltung' 
in de daaropvolgende periode nog steeds niet hadden gewijzigd, zond Axmann 
op 8 januari 1942 een brief aan Himmler met het verzoek om 'mit den schärfsten 
Mitteln' tegen hen op te treden: 

Da die Tätigkeit dieser 'Swing-Jugend' eine Schädigung der deutschen Volks
kraft bedeutet, halte ich die sofortige Unterbringung dieser Menschen in ein 
Arbeitslager für angebracht.208 

Twee weken later werd op instigatie van de Reichsführer ss een verscherping van 
het reeds bestaande dansverbod afgekondigd, hetgeen inhield dat vanaf 22 januari 
1942 ook het dansen in besloten kring niet langer meer was toegestaan: 'Met het 
oog op den zwaren verdedigingsstrijd aan het Oostfront en tegemoetkomend aan 
het verlangen van vele frontsoldaten', aldus de berichten in de Nederlandse pers.2°9 
Maar daarbij bleef het niet. De suggesties voor een hardere aanpak van de 
Hamburgse 'Swing-Jugend' werden door Himmler met instemming begroet: 'Ich 
bin auch der Ansicht, daß hier grundlegend und brutal durchgegriffen werden 
muß', schreef hij op 26 Januari 1942 aan Axmann en nog dezelfde dag gaf hij 
Gestapo-chef Heydrich daartoe de nodige instructies: 
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Meines erachtens muß jetzt aber das ganze Übel radikal ausgerotet [sie] werden. 
Alle Rädelsführer sind in ein Konzentrationslager einzuweisen. Dort muß die 
Jugend zunächst eimal Prügel bekommen und dann in schärfster Form 
exerziert und zur Arbeit angehalten werden. Der Aufenthalt im Konzentra
tionslager für diese Jugend muß ein längerer, 2-3 Jahre sein. Es muß klar sein, 
daß sie nie wieder studieren dürfen.210 

Enkele maanden later werden de eerste swingfans uit Hamburg op transport 
gesteld naar een van de vele ss-kampen, waaronder de beide Arbeitserziehungslager 
Wilhelmsburg en Kiel-Hassee. Enkelen, die ouder waren dan achttien jaar, kwamen 
terecht in een concentratiekamp voor volwassenen, onder andere in Auschwitz, 
Theresienstadt, Bergen-Belsen en Neuengamme. Als 'politieke gevangenen' moes
ten ze daar een rode armband dragen.211 Swingboys onder de achttien jaar werden 
veelal overgebracht naar het Jugendschutzlager Moringen in de buurt van Göt-
tingen. Minderjarige meisjes gingen naar Uckermark, dat vlak bij het vrouwen
concentratiekamp Ravensbrück lag. Deze op instigatie van Himmler en Göring 
al in 1940 ingerichte tuchthuizen waren oorspronkelijk bedoeld voor de opvang 
en heropvoeding van 'criminele' en 'asociale' jongeren. Toen evenwel in de zomer 
van 1942 de eerste Hamburgse swingfans in Moringen arriveerden, werden ook 
zij als 'politieke gevangenen' aangemerkt en ondergebracht in speciale barakken, 
waaronder het enige tijd later ingerichte 'Stapo-Block'. Het gevangenisregime was 
zwaar.212 Zij moesten dwangarbeid verrichten en op de geringste overtreding van 
de 'Lagerordnung' volgde zware lichamelijke en geestelijke mishandelingen.213 

De internering van de swingers geschiedde op aanwijzing van het RSHA, zonder 
tussenkomst van een rechter en kon oplopen tot enkele jaren.214 Zo werd de 
zestienjarige Heinrich Fey, een scholier van het Hamburgse Christianeum lyceum, 
na bijna acht maanden opsluiting in de Gestapogevangenis Fuhlsbüttel, op 24 
juni 1942 overgebracht naar Moringen, waar hij tot 7 januari 1944 gevangen zat. 
Volgens een intern rapport van de gevangenisleiding vanwege het copiëren en 
verkopen van jazzplaten, het meerdere malen groeten met het V-teken, de ver
spreiding van 'Abbildungen einer Negerkapelle', het luisteren naar jazzprogram
ma's op de BBC en het niet aangeven van een vriend die pro-Engelse pamfletten 
had laten drukken.215 

Het besef dat men met een al te openlijk beleden passie voor swingmuziek 
internering in een jeugdconcentratiekamp riskceerde, ontbrak evenwel bij de 
meeste jongeren. Van de veertig tot zeventig Hamburgse swingfans, die naar de 
kampen werden afgevoerd, keerde vrijwel niemand binnen afzienbare tijd naar 
huis terug, waardoor Moringen, Uckermark en Auschwitz veelal tot ver na de 
oorlog onbekende begrippen bleven.216 

Dat ook alle overige repressieve maatregelen vooralsnog niet het gewenste 
afschrikwekkende effect sorteerden, bleek uit een tweede rapport, dat in opdracht 
van de Reichsjugendführung door Bannführer W. Knopp was opgesteld en in 
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september 1942 werd gepresenteerd onder de titel 'Cliquen- und Bandenbildung 
unter Jugendlichen': 

Die Annahme durch die durchgeführten staatspolizeilichen Maßnahmen die 
fragliche jugendliche Kreise zur Vernunft gebracht zu haben, hat sich als irrig 
erwiesen. Die Schockwirkung der Teilweise strengen staatspolizeilichen Be
strafung (Schutzhaft von mehreren Wochen) ist also längst aufgehoben.217 

Ter illustratie vermeldde Knopp dat Hamburgse jongeren, die vanwege dreigende 
geallieerde luchtaanvallen, in het kader van de 'Kinderlandverschickung' waren 
overgebracht naar kampen op het platteland, brieven naar huis stuurden, welke 
deels in het Engels waren geschreven en ondertekend werden met 'Swing-Heil'. 
Bovendien verwees hij naar een SD-rapport van 27 augustus 1942, waarin het 
optreden van Willi Artelt met zijn orkest beschreven werd: 'Orkanartig prasselnden 
Beifall gäbe es bei den Mißakkorden. Der Alster-Pavillon war vorwiegend mit 
jugendlichen im "Swing-Jugend" Stil besetzt.' Over Eugen Wolff, die met zijn 
dansorkest in april 1942 optrad in de Caricata-Bar, stond in het rapport: 

Er hielt sich mit seinen Verenkungen, Grimassen un der häufigen Aufeinan
derfolge vom Pralltrillern eng an das Vorbild der ausgefallensten amerikani
schen Negersänger. Weiter wurde u.a. der englische Schlager 'Sweet Sue' 
gespielt und dazu gesungen: 'Lest das Mittagsblatt, lest das Tageblatt.' Da 
dieser text in der abgegewandelten Form 'Lest das Mittagsblatt, lest das 
Tageblatt, alles lüge, alles Dreck', von jeher in der 'Swing-Jugend' gesungen 
wurde und überal bekannt ist, erntete dieses Stück einen besonders starken 
Beifall.218 

Weliswaar werden ook musici geconfronteerd met represailles wanneer zij zich 
bezondigden aan het spelen van Amerikaanse muziek en 'hot'-arrangementen, 
maar gezien de grote aantallen militaire verlofgangers in steden als Hamburg, 
Frankfurt en Berlijn en het gebrek aan vooral kwalitatief goede dansorkesten 
bleven de sancties beperkt. Zo keerde bassist John Kristel met zijn orkest al in 
augustus 1941 terug naar het Alster-Pavillon, een halfjaar nadat zijn optreden aldaar 
door de Hamburgse Gestapo was beëindigd. Vanwege de strenge instructies werd 
er, tot grote teleurstelling van de aanwezige Jazzfans, met de nodige voorzichtigheid 
gespeeld, maar tijdens de daaropvolgende concerten in Frankfurt bleek dat Kristel 
zijn repertoire weer \n full swing uitvoerde. Ook nadat vervolgens een engagement 
in Kassei vroegtijdig was afgebroken en hij van de plaatselijke autoriteiten een 
speelverbod kreeg opgelegd, kon Kristel zijn tournee ongestoord voortzetten met 
optredens in onder andere Berlijn, Magdenburg, Brunswick, Werningerode, 
Bremen en Stuttgart.219 Ernst van 't Hoff werd tijdens een optreden in Stuttgart 
eveneens beschuldigd van het spelen van 'heiße jüdische Musik'. De Gestapo 
wilde hem om die reden een speelverbod op leggen, maar door tussenkomst van 
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de RMK gebeurde dat niet. Na enkele dagen 'Untersuchungshaft', werd Van 't 
Hoff weer vrijgelaten en kon hij in mei en juni 1942 zijn concerten in het 
Delphi-Pallast weer hervatten, zij het met sterk afgevlakte arrangementen.220 

De Delpbi-concenen van Fud Candrix waren zo mogelijk nog opwindender 
voor de Berlijnse swingfans dan de optredens van Van 't Hoff, 'Es war eine 
atmonsphäre wie heute in den Jazzclubs. Sie standen auf den Tischen.'221 Op 3 
mei 1942 woonde Wehrmachtsoldaat Franz Heinrich een show van Candrix bij. 
Hij genoot 'Heimaturlaub mit Zivilerlaubnis, maar moest desondanks een uniform 
aantrekken omdat het Delphi-P allast die avond niet toegankelijk was voor bur
gerpubliek: 

der vollgefüllte Saal kochte von Swing-Begeisterung, wie ich sie bis dahin noch 
nie erlebt hatte. Es war ein Feuerwerk der us-Hits der letzten Jahre, viele von 
der Bandsängerin auf Englisch gesungen. 

Enkele weken later bezocht Heinrich wederom een concert van Candrix: 

Schon bei der Annäherung an das Gebäude wunderte ich mich: Was ist los? 
Keine Menschenmenge? [...] Lustlos nahmen die Musiker ihre Plätze ein, 
lustlos begannen sie zu spielen. Die Reichsmusikkammer hatte sich inzwischen 
eingeschaltet. Nun spielte das Orchester nach gedruckten deutschen Schlager-
Arrangements. Nachdem ich etwa ein halbes Dutzend Stücke über mich hatte 
ergehen lassen, machte ich mich enttäuscht auf dem Heimweg.222 

Toch bleek ook Candrix zich vervolgens weer te ontworstelen aan de beperkingen 
die hem door de RMK waren opgelegd, getuige de beschrijving van een zijner 
Delhpt-concenen enkele maanden later in het RjF-rapport van Bannführer Knopp: 

Schon die zuständigen deutschen Führungsstellen in Belgien und der Manager 
der Kapelle hatten aus dem Repertoire die englischen und amerikanischen 
Jazzschlager gestrichen. In den ersten 14 Tagen spielte die Kapelle auch 
durchaus anständige Musik, dann sei aber laufend zu beobachten gewesen, 
wie sich jugendliche Besucher um die Kapelle drängten unter immer wieder 
ungestümter nach amerikanischen Schlagern verlangten, die dann schießlich 
auch geboten wurden.223 

'Erscheinungen nach Art der Swing-Jugend' bleken niet alleen in Hamburg een 
moeilijk te bestrijden fenomeen, maar ook in bijvoorbeeld Keulen, Frankfurt en 
Berlijn. In het rapport van Knopp prijkte de Hamburgse 'Swing-Jugend' bovenaan 
een lange lijst met 'Swing-Cliquen', verspreid over heel Duitsland. In Kiel, Dresden 
en Karlsruhe hadden jonge swingfans zich verenigd in respectievelijk de 'Club der 
Plutocraten', de 'Club der Verstoßenen' en de 'Cic-Cac-Club' en in Chemnitz 
opereerde sinds de zomer van 1942 eveneens een 'Bande im Stil der Swing-Jugend', 
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onder de naam 'Fearling-boys'. Ondanks het feit dat de al in het eerste RjF-rapport 
beschreven 'Harlem Club' in Frankfurt door ingrijpen van de politie was ontbon
den, bleek dat deze nog steeds bestond en dat er bovendien nog twee nieuwe clubs 
bijgekomen waren: de 'Tarantella-Club' en de 'Club der Kameruner'. De dans-
lustige jeugd in München, lijdend aan 'eine ausgesprochene Modeseuche', groe
peerde zich in 'Blasen' en ook in Wenen kampte de politie al sinds de herfst van 
1941 met opvallend geklede jongeren, die als 'Schlurfen' bekend stonden en zich 
overgaven aan 'seichten Vergnügungen, Tanz, Jazzmusik und Weiblichem Um
gang'. Het door Knopp veelvuldig geciteerde SD-Rapport van 27 augustus 1942 
meldde dat in Berlijn 'jazzhungrigen Lebejünglingen' tijdens het Delphi-concert 
van Fud Candrix op handtekeningenjacht gingen: 'Man mußte das beschämende 
Bild erleben, daß den einzelnen Mitgliedern der Kapelle, Autogramme förmlich 
aus der Hand gerissen wurden.' Groot enthousiasme onder het in grote getale 
aanwezige jonge publiek was er ook in Saarbrücken, waar het Nederlandse orkest 
van Ferdinand Rikkers 'stark verjazzte Musik' speelde en in Hannover, waar de 
band van Willi Artelt optrad: 'Beim "Tiger-Rag" sei es zu wahren Beifallsstürmen 
gekommen.'224 

Nu was de Reichsjugendführung niet de enige instantie waar de stroom alar
merende rapporten over de swingrage onder de jeugd serieus werd genomen. Naar 
aanleiding van de verschillende berichten van het RSHA over het verloop van 
concerten in diverse grote steden had ook de Partei-Kanzlei onderzocht hoe aan 
dit probleem een einde kon worden gemaakt. Goebbels werd hierover ingelicht 
door Waker Tießler. Volgens diens notitie van 3 oktober 1943 was de terzake 
geconsulteerde verantwoordelijke staffunctionaris van de HJ van mening dat er 
exacte richtlijnen moesten worden uitgevaardigd, waaraan de orkestleiders uit 
binnen- en buitenland zich diende te houden: 'Aus der Verordnung müßte klar 
hervorgehen daß jegliche atonale, nur auf den Rhytmus abgestellte Musik verboten 
ist.' Tijdens de bespreking op de Partei-Kanzlei was zelfs overwogen om alle 
'durchschnittlich stark rhytmisch gestimmte Tanzmusik' te verbieden, maar zo'n 
algemeen verbod op dansmuziek achtte Tießler onmogelijk, vanwege de daaruit-
voortvloeiende consequenties voor de radio.225 

Desalniettemin was er een grote aandrang van diverse partijleden en instanties 
om tot een nauwkeurig geformuleerd jazzverbod te komen. Ook Tießler wendde 
zich namens de Partei-Kanzlei nog herhaalde malen tot Goebbels met de vraag 
welk standpunt de minister terzake innam.226 Diens weifelende houding werd 
ingegeven door het besef dat een algemeen verbod op het spelen van jazz het 
opportunistisch gebruik van deze muziek voor het thuisfront, de Wehrmacht of 
de vijand, in de weg zou kunnen staan. Toch besloot hij, toen de opmars van het 
Duitse leger in Rusland stagneerde en de geallieerden op diverse fronten successen 
begonnen te boeken, om middels opeenvolgende verordeningen de bepalingen 
van de 'Programmgestaltung des deutschen Musiklebens im Kriege' van 2 sep
tember 1939 wettelijk te implementeren. 
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Pogingen om daarbij de verbodsbepalingen uit de 'Programmgestaltung' ook 
nog verder aan te scherpen, werden evenwel met de nodige voorzichtigheid 
ondernomen. Zo had het Pro-Mi al op 2 augustus 1941 verordonneerd dat ook 
variété-orkesten zich exact dienden te houden aan de voorschriften uit de 'Pro
grammgestaltung', hetgeen inhield dat door de RMPS ongewenst verklaarde titels, 
alsmede joodse en uit vijandelijke staten afkomstige muziek niet gespeeld mochten 
worden. Musici en artiesten uit binnen- en buitenland moesten bij de keuze van 
hun variété- cabaret- en circusmuziek bovendien rekening houden met een aantal 
toegevoegde bepalingen: 

Amerikanischer Refrainsang ist, weil er mit dem Englischen gleichlautet, 
untersagt. Verboten sind hot- und swing-Musiken im Original bzw. in 
Nachahmungen. Verboten ist artfremde Musik, soweit sie von Juden oder 
Negern stammt oder Negermusik nachzuahmen versucht. 

Goebbels belastte weliswaar de RMK met het toezicht op de naleving van deze 
regels, maar onderstreepte tevens het experimentele karakter van de verbodsbepa
lingen door de toevoeging dat er geen ruchtbaarheid aan gegeven mocht worden: 
'Von einer Weiterveröffentlichung der vorstehenden Richtlinien is abzusehen.'22? 

Pas op 4 november 1941 kwam er een definitieve wettelijke regeling, die het 
uitvoeren van 'Werke feindländische Komponisten' verbood. Over 'hot- und 
swing-Musiken' of 'artfremde Negermusik' werd echter in de betreffende veror
dening met geen woord gesproken. Nadat de Amerikanen in de oorlog betrokken 
waren geraakt, had Goebbels op 4 februari 1942 ook het spelen van 'Werke 
amerikanischer Komponisten' en de handel in 'feindländischer Schallplattenmu
sik' definitief strafbaar gesteld, maar ook deze decreten bevatten geen nadere 
stijlvoorschriften.228 

Vanwege de voortgaande 'verjazzung' van amusementsmuziek en de aanhou
dende swingrage onder de jeugd leek evenwel een snelle invoering van zulke 
gespecificeerde regels praktisch onontkoombaar. Toch gebeurde dat pas laat. Pas 
nadat er vanuit de RMK gedurende ruim anderhalfjaar op was aangedrongen en 
Tießler in zijn notitie van 3 oktober 1942 ook het standpunt van de Partei-Kanzlei 
had medegedeeld, ging Goebbels ermee akkoord. 

Op 15 november 1942 verscheen er in de Amtliche Mittelungen der Reichskultur
kammer een decreet, waarin het spelen van amusementsmuziek aan nadere regels 
werd gebonden. De verordening was tot stand gekomen 'Im Einvernehmen mit 
dem Präsidenten der Reichskulturkammer' en opgesteld door secretaris-generaal 
Hans Hinkel: 

Der Unterhaltungsmusiker leistet in verantwortungsbewußter Auswahl und 
Wiedergabe gehaltvoller, zeitentsprechender Tanz- und Unterhaltungsmusik 
künstlerische Wertarbeit, die dazu bestimmt ist, die berechtigten Ansprüche 
des Volkes auf entspannung und Erheiterung zu erfüllen. Jede andere Art der 
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Musikausführung, die äußere Effekte, unkünstlerische Mätzchen und Clow
nerien in den Vordergrund stellt, entspricht nicht der Würde unserer Unter
haltungskunst und ist zu unterlassen. 

Ook bezoekende buitenlandse orkesten waren verplicht zich aan deze in Duitsland 
geldende 'kulturellen Richtlinien' te houden. Volgens het decreet was het melo
dische gehalte bepalend voor de waarde van een muziekstuk, maar dat betekende 
niet dat er ten aanzien van de stijl van musiceren beperkingen moesten worden 
gesteld aan een 'gesunden Fortschritt' van klank en ritme: 

Nicht der Einsatz des immer noch fälschlich als Negerinstrument bezeichneten 
Saxophons oder die Verwendung von gestopften Blechinstrumenten und 
dergleichen sind von allein maßgeblicher Bedeutung, sondern die Art ihrer 
sinngemäßen Verwendung, die durch den Gesamtcharakter des Unterhal
tungskunstwerkes bestimmt wird. 

Tenslotte was ook de al eerder voor variété-artiesten uitgevaardigde richtlijn ten 
aanzien van refreinzang in het decreet opgenomen, zij het in sterk gewijzigde vorm: 

Abwegig ist jede Art verweichlichenden, unmänlichen Musizierens durch 
Refrainsänger, die mit Fisteltönen, Flüsterstimmen u.a. den äußeren Effekt 
über den künstlerischen Gehalt stellen.229 

Deze laatste bepaling was ingegeven door de angst voor homosexualiteit. De losse, 
nonchalante stijl van de 'crooners', in combinatie met de dynamiek van hun 
onorthodoxe stemgebruik, sloeg enorm aan bij het jeugdige publiek. Om zich te 
onderscheiden van de ideaaltypische 'zackige Hitlerjungen', cultiveerden deze 
swingfans, in navolging van hun muzikale idolen, een 'lässige' houding, droegen 
chique, elegante kleding (garderobe-sprache) en in plaats van de in de HJ gebrui
kelijke 'Befehlston', gaven ze er de voorkeur aan te fluisteren of op zachte toon 
met elkaar te converseren.230 Volgens de rapporten van de RJF zouden zij daarbij 
ook doelbewust een losbandig leven leiden: 'Ihr Schlagwort ist "lottern". Ihr Ideal 
ist ein Lotterleben.'231 Behalve de vele berichten over geslachtsverkeer tussen 
minderjarige swingers was er, volgens de verhoorprotocollen van de politie, ook 
sprake van homosexsuele 'ontucht', hetgeen werd beschouwd als 'einer politischen 
Gefahr für die Erziehungsarbeit der Hitler-Jugend und damit auch für den Bestand 
der nationalsozialistische Bewegung'.232 Elke uiting van vermeend vrouwelijk 
gedrag door mannen, zoals het fluisterend zingen of het gebruik van de kopstem, 
was derhalve taboe. 

De algemene termen waarin het decreet was vervat, liet de interpretatie van de 
verschillende richtlijnen over aan de individuele controle-ambtenaar van de RMK. 
Derhalve bleven de mogelijkheden om nietsvermoedende inspecteurs te misleiden 
bestaan, maar ook het omgekeerde kon gebeuren. Zo maakte Hinkel, die bekend 

164 



DE DUITSE MUZIEKPOLITIEK I939-I945 

stond als een notoire nachtclubschuimer, misbruik van zijn machtspositie om 
swing-klarinettist Horst Winter te chanteren. Omdat de actrice, met wie Winter 
in 1942 getrouwd was niet voor Hinkel beschikbaar was, moest hij zich tot tweemaal 
toe verantwoorden voor het spelen van 'artfremder Musik' en de distributie van 
zijn nieuwste grammofoonplaat Sie will nicht Blumen und nicht Schokolade, werd 
enkele weken stilgelegd.23' Gaandeweg moesten musici evenwel ook rekening 
houden met serieuze sancties, wanneer zij door reguliere controleurs werden betrapt 
op het spelen van ongewenste muziek. Gitarist Alfio Grasso en zijn collega-mu
zikanten kregen vijfendertig dagen gevangenisstraf omdat zij de Tiger-Rag in een 
onverbloemde swingversie hadden uitgevoerd en orkestleider Jan Buurman zag 
het succes van zijn swingorkest in Koblenz bestraft met een 'levenslang speelverbod 
voor Duitsland'.234 

De strengere maatregelen tegen jazzmusici en jeugdige swingfans werden ge
flankeerd door een niet-aflatende anti-jazzcampagne in de pers. Sinds de Verenigde 
Staten aan de oorlog deelnamen, voerde het Pro-Mi bovendien een massieve 
anti-Amerikaanse hetze, waarbij swing- en jazzmuziek eens te meer het stigma 
'feindländische Musik' kregen opgeplakt. Zo vertoonde men in de eerste maanden 
van 1942 in veel bioscooptheaters de anti-Amerikaanse propagandafilm Rund urn 
die Freiheits-Statue, waarin lange scènes voorkwamen met kwalitatief zeer goede 
swingbands. Maar in plaats van het beoogde afschuwwekkende effect, was het 
succes zo groot, met name onder Jazzfans, dat men de film vroegtijdig uit de 
circulatie haalde.23* Datzelfde gebeurde met Herr Roosevelt plaudert, een film die 
in opdracht van het Pro-Mi door de Deutschen Wochenschau GmbH was gemaakt 
en op 27 April 1943 als zijnde 'staatspolitisch wertvoll' en 'volksbildend' voor 
vertoning werd vrijgegeven. Behalve 'Kriegshetzer Roosevelt' en beelden van 
relletjes, stakingen en de speculerende 'Bankjude Baruch', waren er tijdens de 
slechts tien minuten durende voorstelling ook diverse scènes te zien waarin zwarte 
dansers zich uitleefden op de klanken van een jazzband: 'Hier ist die Geburtsstätte 
des Swing!', even later gevolgd door beelden van op swingmuziek dansende blanke 
mannen en vrouwen: 'Genau so wie in Harlem. Das sind die Kulturträger 
Amerikas.'236 De film werd veel gedraaid tijdens de Jugendfilmstunden van de 
Hj, maar ook in het kader van de voor iedere zeventienjarige verplichte Reichsar
beitsdienst: 

Eines Tages zeigte man uns beim politisches Unterricht einen Film, der als 
abschreckendes Beispiel dienen sollte. 'Herr Roosevelt plaudert', so hieß der 
Titel. Tolle schwarze Orchester, die eine unwarscheinliche Musik machten. 
Das riß uns förmlich von den Stühlen. Wir waren wie von Sinnen. Es ging 
Schlag auf Schlag. Es kam eine Bewegung in uns und wir vergaßen völlig 
unsere Umgebung. Wir brüllten von Begeisterung. Auf einmal ging das licht 
an, und der Film wurde unterbrochen [...] Die machten uns anschließend so 
zur Sau, daß wir nach ungefähr zwei Stunden nur so in unsere Unterkünfte 
auf Brustwarzen hineinkrochen.237 
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In het kielzog van de anti-Amerikaanse propaganda werd ook in de schrijvende 
pers veel aandacht besteed aan swing en jazz. Het familieblad Der Mittag bijvoor
beeld waarschuwde dat het fenomeen swing, oorspronkelijk niet meer dan een 
Amerikaanse dans 'der von Tänzer Veitstanzähnliche Körperverenkungen verlang
te', inmiddels tot een 'Lebensform' geworden was: 

Im prinzip handelte es sich um einen allerdings fläglich und oft uhrkomisch 
wirkenden Versuch, aus der großen Masse der Allgemeinheit durch betonnte 
Übertreibung eine mißverstandene Form des Individualismus afzuhalten. 

Met stelligheid beweerde men vervolgens dat van Engels-Amerikaanse zijde 'swing' 
als propagandamiddel tegen de As-mogendheden werd ingezet: 'daß man hierin 
so etwas wie ein Gegenstück zur v-Propaganda sehen möchte'.238 

Organist Gotthold Frotscher, die aan het conservatorium in Berlijn doceerde 
en in opdracht van het Kulturamt der RJF al in 1939 een boek over 'musikalischen 
Rassenstilforschung' had gepubliceerd, richtte eveneens al zijn pijlen op Amerika: 

Vieles von dem, was an volksfremden Bestandteilen gegenwärtig noch unserer 
Musik und Musikauffassung anhaftet, kann mit den Schlagwort des Ameri-
kanismus gekennzeichnet werden. Als Ausdruck dieser verlogenen, amerika
nisierten Unkultur ist der Jazz nach Europa gedrungen. Die Musikgesinnung, 
die sich in diesen Jazzprodukten kundtut, droht den Sinn für alles organisch 
Gesunde und naturhaft Schlichte zu verderben.239 

Frotschers' collega-redacteur Carl Hannemann was er van overtuigd dat dit alles 
opzettelijk gebeurde. Ook hij benadrukte dat jazz als strijdmiddel gebruikt werd 
door de Amerikanen en bovendien als 'politisches Kampfmittel des Judentums 
im Dienste der Internationale'.240 

Ondertussen zette ook de RMK de strijd tegen swing en jazzmuziek voort met 
het uitvaardigen van nieuwe richtlijnen en verordeningen. In juni 1943 werd een 
tweede door Hinkel ontworpen decreet afgekondigd, waarin stond dat 'Arrange
ments, die mit hot-stil, überschärften Spezial- und Tutti-Chorussen feindstaatli-
cher Vorbilder nachzuahmen versuchen', niet meer gespeeld mochten worden.241 

Daar ook deze formulering de controleurs weinig houvast bood, bleef het effect 
gering. Derhalve zag men zich nog in oktober 1943 genoodzaakt de uitvoering 
van het nummer U-Bahn-Fox in een arrangement van Fud Candrix te verbie
den.242 

Dergelijke voorschriften werden overigens ook door regionale overheidsinstan
ties afgekondigd. Zo waren er verschillende plaatsen waar het ten gehore brengen 
van de Tiger-Rag strafbaar was gesteld en in Halle had Gauleiter Eggeling alle 
muziek verboden 'in denen nach Amerikanischer Weise Melodie und Rhythmus 
verzerrt und zerstört werden'.243 De meest drastische anti-jazzverordening kwam 
van de Gauleiter van Sachsen, Martin Mutschmann: 
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Das spielen aller amerikanisierenden Jazzweisen oder ähnlicher dem deutschen 
Kulturempfinden widerstrebenden 'Musik' wie alle Entartung musikalischer 
Darbietungen durch körperverrenkende Untermalung, dekadenten Refrain
gesang und ähnliche Effekthascherei ist grundsätzlich verboten.2^ 

Mutschmann, die het decreet in zijn hoedanigheid als Reichsverteidigungskom
missar van Sachsen in juli 1943 had afgekondigd, bepaalde dat zaaleigenaren en 
organisatoren van concerten verantwoordelijk waren voor 'künftigen Entgleisun
gen'. De Kultur-Hauptstellenleiter der NSDAP werd belast met de controle op de 
naleving van het verbod. In het volledig door de NDSAP gecontroleerde muziek
tijdschrift Musik im Kriege, prijkte onderaan de verordening een lovend commen
taar van musicoloog Herbert Gerigk: 

Mann kann nur wünschen, daß aus dieser Anordnung für das gebiet des Gaues 
Sachsen eine Reichsregelung werde. Die von Gauleiter Mutschmann ange
prangerte Musik ist eine Restdomäne jüdischen Geistes, die endlich ausgerot
tet werden muß.245 

Twee maanden later verscheen in het volgende nummer van Musik im Kriege, een 
artikel van muziekrecensent Alfred Weidemann waarin, behalve de bewering dat 
de saxofoon was uitgevonden door 'einem Deutschen namens Sax', ook een 
gematigd optimisme over de resultaten van de muziekcensuur te bespeuren viel: 

Immerhin: die deutsche Tanz- und Unterhaltungsmusik ist, im Ganzen 
betrachtet, jedenfalls wieder sauberer geworden, wir wollen dies anerkennen 
und wollen uns dessen freuen.2^6 

Beide constateringen strookten niet met de werkelijkheid. Door de aanhoudende 
bombardementen waren veel Duitse steden aan het eind van 1943 veranderd in 
ruïnes, waar life-jazz vrijwel alleen nog te beluisteren was op plaatsen waar niet 
gecontroleerd werd: exclusieve, alleen voor militairen toegankelijke gelegenheden, 
privéfeestjes, obscure tweederangs nachtclubs, en illegale achteraf-kroegjes. De 
combo's van Tullio Mobiglia en Alfio Grasso traden weliswaar nog op in Berlijn 
en ook vibrafonist Kurt Engel 'und seine Solisten' speelden nog tot maart 1944 
Engelse en Amerikaanse swing in het Plaza-theater, enkele kleine jazzcafés wisten, 
zij het met veel grammofoonmuziek, exorbitant hoge prijzen en zo nu en dan een 
uit buitenlandse dwangarbeiders samengesteld gelegenheidsorkestje, hun bestaan 
nog enige tijd te rekken, maar de grote Berlijnse danszalen waren allemaal gesloten 
en de meeste gerenommeerde buitenlandse jazzmusici hadden Duitsland al lang 
verlaten. John Kristel vertrok als een van de laatste. Zijn orkest speelde in het 
Berlijnse Delphi-Palast totdat men het gebouw in de lente van 1943 als legerdepot 
in gebruik nam. Enkele maanden later, in november 1943, werd het Delphi door 
bommen verwoest, evenals de Zoo, de Scala en het hotel Imperator, waar tot op 
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dat moment het orkest van Kurt Widmann optrad.247 Ook de bombardementen 
op Hamburg in juli 1943, waarbij vele duizenden mensen om het leven kwamen, 
hadden het overgrote deel van alle uitgaansgelegenheden in de as gelegd. Vanaf 
zeven uur 's avonds tot 's morgens kwart over acht was Hamburg een 'luftschutz
verdunkelte Stadt', waar zelfs het water van de Alster grotendeels schuil ging onder 
een enorm camouflagetapijt van matten, planken en houten schotten.24" 

Omdat vrijwel alle Duitse musici inmiddels onder de wapenen waren geroepen, 
werd het leeuwendeel van de muziek in minder zwaar getroffen steden verzorgd 
door buitenlandse remplaçantes waarvan sommigen overigens ook nog sporadisch 
werk vonden in enkele resterende cabarets en bars in Hamburg en Berlijn.249 Het 
merendeel van deze musici was afkomstig uit de bezette gebieden. Hun vertrek 
naar Duitsland was deels ingegeven door de afnemende werkgelegenheid in eigen 
land. Vooral in Nederland, waar het Duitse Reichskommissariat veel strenger 
optrad dan bijvoorbeeld het militair bestuur in België, viel er in de loop van 1943 
steeds minder te verdienen in de amusementsbranche, vanwege de voortdurende 
verduisteringsmaatregelen en de strikte handhaving van het dans- en uitgaansver
bod. Een andere reden om in Duitsland als musicus aan het werk te komen, was 
gelegen in de mogelijkheid om op die manier te ontsnappen aan verplichte 
tewerkstelling (Arbeitseinsatz) in de wegenbouw, de voedselvoorziening of de 
oorlogsindustrie.250 

Na de aanslag op Hitler op 20 juli 1944 werden de meeste uitgaansgelegenheden 
in Duitsland gesloten. Op bevel van Goebbels, die vijf dagen na de aanslag door 
Hitler was aangewezen als Generalbevollmächtigtem für den totalen Kriegseinsatz, 
moesten alle resterende variétés, clubs en theaters dicht. Alleen klassieke concerten 
waren nog toegestaan en ook het vanuit propagandistisch oogpunt belangrijke 
filmbedrijf bleef functioneren.251 Enkele orkesten, waaronder dat van Kurt Wid
mann, werden nog ingezet voor de Wehrmachtsbetreuung of waren te horen op 
ontspanningsavonden voor daklozen en geëvacueerden. In een handjevol lokali
teiten verspreid over heel Duitsland speelden achter dichtgeplakte ramen inciden
teel nog muzikanten voor voorbijtrekkende soldaten of ontheemde burgers, maar 
aan het eind van 1944 lag nagenoeg het hele uitgaansleven stil.252 

Toch was Duitsland, ook tijdens het laatste oorlogsjaar, allerminst van swing
en jazzmuziek verstoken. Jongelui maakten gebruik van schuilkelders om, voorzien 
van draagbare grammofoons en platenkoffers, met elkaar te dansen en naar 
jazzmuziek te luisteren. Het kwam zelfs voor dat ook op schepen van de Kriegsma
rine en op luchtmachtbases swingplaten gedraaid werden.253 In verduisterde 
kamertjes, op zoldertjes, maar ook in kazematten, Wehrmachtskantines en krijgs-
gevangenkampen luisterde men regelmatig naar jazz op een van de vele Engelse 
en Amerikaanse soldatenzenders.254 Jazz op de radio bleek in de laatste oorlogsjaren 
bovendien van grote betekenis voor de mentale en muzikale heroriëntatie van veel 
Hj-leden, die al op zeer jonge leeftijd werden ingeschakeld bij de luchtverdediging. 
Vanaf 1943 waren er, vanwege de grote militaire verliezen in Rusland en de vereiste 
zware oorlogsinspanningen aan diverse fronten, steeds minder soldaten beschikbaar 
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om de verschillende luchtafweerinstallaties in Duitsland te bemannen. Ter ver
vanging werden zestien- en zeventienjarige jongens ingezet als helpers bij het 
luchtafweergeschut. Naarmate het einde van de oorlog dichterbij kwam, ontstond 
bij deze 'Flakhelfer' een groeiend enthousiasme voor de door de BBC en de 
soldatenzender 'Calais' uitgezonden jazzmuziek, die zij via hun radiocommuni-
catie-apparatuur konden beluisteren: 'Die abendliche Swing-Sendungen wurden 
zum Ritual. Einmal gerieten wir völlig aus dem Häuschen, als die Andrew-Sisters 
"Bei mir bist du schön" sangen' ,255 Toen in de tweede helft van 1944 het vertrouwen 
in een Duitse overwinning afnam, wierpen velen de mentale ballast van hun 
nationaal-socialistische opvoedingvan zich af en identificeerden zich met de vijand: 

Es war einen Faszination erweckt worden, die weit über den bloßen Reiz des 
Verbotenen hinausging. Der Jazz wurde zum Schlüsselsymbol für eine - uns 
im einzelnen noch unbekannte - Gegenwelt, in der unsere gesamte Lebens
form umgedreht und ausgelöscht wurde [...] aber vor allem deshalb, weil er 
der erste Schritt zu einer positieven Identifikation mit den Amerikaner war.256 

Jazzmuziek werd, behalve via de radio, ook door Franse, Belgische en Nederlandse 
dwangarbeiders naar Duitsland geëxporteerd. De in het kader van de Arbeitseinsatz 
in Duitsland te werk gestelde 'Fremdarbeiter' uit de bezette gebieden in het Westen, 
genoten over het algemeen meer bewegingsvrijheid dan de uit Polen en Rusland 
afkomstige 'Ostarbeiter'. Sommigen hadden in hun bagage koffergrammofoons, 
platen en muziekinstrumenten meegenomen en op vrije dagen ging men naar 
zwembaden, parken en bossen, waar vaak in aanwezigheid van Duitse fans, 
ongestoord naar jazzmuziek geluisterd kon worden.257 In Eisenach organiseerden 
plaatselijke jazzliefhebbers zelfs jamsessions met geïnterneerde Franse, Italiaanse 
en Belgische musici. Datzelfde gebeurde in Frankfurt. Pianist Hans Otto Jung, 
trompettist Carlo Bohländer en drummer Horst Lippmann, allen lid van de 
roemruchte 'Harlem Club', speelden daar in hun oude trefcentrum, de Rokoko-
Diele: 

Unter den Zuhörern waren eine ganze Menge Ausländer, wie belgische und 
holländische Zwangsarbeiter, von denen viele ihre eigenen Instrumente mit
brachten, um einzusteigen. Auf diese Weise lernten wir populäre holländische 
Melodien wie 'Dag Schatteboutje' kennen.258 

In Berlijn formeerde de in een motorenfabriek tewerkgestelde Nederlandse gita
rist-trompettist Gerard van Loo samen met twee lotgenoten, onder wie de Am
sterdamse klarinettist Jaques Holster, eind 1943 het trio 'Gi-cla-gi', dat in verschil
lende dwangarbeiderskampen swingmuziek speelde. Nadat het orkestje enige tijd 
later was uitgebreid met onder andere een pianist en een drummer, trad men 
onder de naam 'Jack Holster und seine Rhythmiker' gedurende de vrije avonduren 
op in het keldercafé Corso aan de Potsdammerstrasse.259 In oktober 1944 moesten 
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uiteindelijk ook de musici van de Nederlandsche Omroep en de DES in Hilversum 
zich melden voor de Arbeitseinsatz. Een aantal van hen kwam terecht in Bramsche, 
in de buurt van Osnabrück, waar ze op zondagmiddagen onder leiding van Klaas 
van Beeck moderne dansmuziek ten gehore brachten voor Russische dwangarbei
ders in het aangrenzende 'Gemeinschaftslager' van het DAF.2 6° 

De alomtegenwoordigheid van jazz bleef tot het eind van de oorlog de gemoederen 
van partij-ideologen, 'linientreue' musicologen en Hj-leiders beroeren. Wolfgang 
Stumme, hoofd van het opleidingsinstituut voor muziekpedagogen in de HJ en 
sinds 1942 werkzaam op de afdeling Muziek van het Hauptschulamt op het Pro-Mi, 
pleitte in 1944 alsnog voor een radicale koerswijziging: 

Alle Eindeutschungsversuche am Jazz vergrößeren die Gefahr, statt sie abzu
wehren. Hier fordert der Krieg, den wir fuhren, daß eine rassebewußt denkende 
Nation sich restlos dieses amerikanisch-jüdischen und von dorther planmäßig 
angesetzten Narkotikums entledigt.261 

In de IB, de geïllustreerde uitgave van de Völkische Beobachter, verscheen drie 
weken na de geallieerde invasie in Normandie, nog een paginagrote reportage over 
Benny Goodman onder de titel 'Rattenfänger von Neuyork'. Volgens het artikel 
zou 'der Swingjude' Goodman, met zijn 'Verbrecherhände' aan de klarinet, een 
verderfelijke invloed uitoefenen op de jeugd van New York, hetgeen hem ook zelf 
in de mond werd gelegd: '"Meine musik ist lasterhafter als alle Kurtisanen der 
Geschichte zusammengenommen", rühmt er sich selbst.'202 

Met deze reportage leverde de IB een van de laatste bijdragen aan de meer dan 
twintig jaar durende anti-jazzcampagne in de Duitse pers. Ook nu weer was het 
resultaat nihil: in september 1944 klaagde ss-Obersturmbannführer Blomberg van 
de Hamburgse Gestapo in een brief aan het RSHA over 'der sich trotz aller 
Maßnahmen immer wieder bildenden Swing-Klubs'.263 Op 25 oktober 1944 
vaardigde Himmler vervolgens nog een decreet uit met nadere richtlijnen voor 
de bestrijding van o.a. 'Cliquen mit liberalistisch-individualistischer Einstellung': 

Falls erforderlich, ist auf Einziehung der von den Cliquen benutzten Geräte 
(z.B. englische Schallplatten, Abzeichen usw.) zu erkennen. Überwachung und 
Bekämpfung der Cliquen sind kriegswichtig.2"4 

Een halfjaar later was de oorlog voorbij. 
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