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HOOFDSTUK 5 

Muziekpolitiek in Nederland tijdens de bezetting 

Tijdens een bespreking met de generaals van de Wehrmacht op 23 mei 1939 
ontvouwde Hitler zijn plannen over de op handen zijnde Blitzkrieg tegen Polen. 
Daarbij kwam ook de bezetting van Nederland aan de orde. 'Wir müssen daher, 
wenn bei Polnischem Krieg England angreifen will, blitzartig Holland angreifen.'1 

In de vroege morgen van 10 mei 1940 werd de aanval ingezet en nadat Rotterdam 
op 14 mei 1940 door brisantbommen in de as was gelegd, kapituleerde generaal 
Winkelman. 'Wij hebben de strijd gestaakt', zo luidde de sombere mededeling in 
zijn radiotoespraak diezelfde avond.2 In overleg met Himmler besloot Hitler op 
15 mei 1940 de voormalige Oostenrijkse bondskanselier Arthur Seyss-Inquart, op 
dat moment Reichsminister zonder portefeuille, te benoemen tot Reichskommissar 
fur die besetzten niederländischen Gebiete. Vijf dagen later werd hij belast met 
de volledige regeringsbevoegdheid over alle niet-militaire aangelegenheden. Op 
29 mei 1940 nam een civiel bestuur onder zijn leiding de macht over van de 
militairen. Het Reichskommissariat fungeerde als 'Führungs- und Aufsichtsver
waltung': Seyss-Inquart beschikte over een relatief kleine staf, die zich beperkte 
tot sturing en controle van het bestaande binnenlandse bestuursapparaat. Neder
landse ambtenaren bleven derhalve verantwoordelijk voor de continuering van 
routinematige bestuursaangelegenheden, maar werden daarnaast ook belast met 
de implementatie van de door de Duitse autoriteiten afgekondigde maatregelen.^ 

De 'stamverwante' Hollanders moesten stukje bij beetje en zonder al te veel 
dwang, geleidelijk in het 'Groot-Germaanse Rijk' worden opgenomen en dat kon 
alleen wanneeer de openbare mening in pro-Duitse richting werd omgebogen.4 

Daartoe werd op 25 november 1940, een half jaar na de inval, het nieuwe 
'Departement van Volksvoorlichting en Kunsten' (DVK) opgericht. Onder deze 
Nederlandse variant van het Duitse Ministerium für Volksaufklärung und Pro
paganda ressorteerde behalve de pers en de radio 00k de gehele kunstsector. Het 
ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dat deze sector had moeten 
afstaan, werd omgedoopt tot departement van Onderwijs, Wetenschap en Cul-
tuurbescherming.5 Het personeel van het DVK, inclusief de topambtenaren, be
stond voornamelijk uit NSß'ers.6 Door zoveel mogelijk posten te bezetten, trachtten 
zij het propaganda-apparaat van het departement in dienst te stellen van hun 
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partij. Maar Seyss-Inquart, die niets in de nationalistische koers van de NSB zag, 
koos voor de leiding van het DVK een nationaal-socialist die, net als hijzelf, het 
ideaal van een 'Groot-Germaans Rijk' was toegedaan. Op deze manier kon hij 
voorkomen dat het DVK als een verlengstuk van de NSB ging functioneren. 
Uiteindelijk bleek dr. Tobie Goedewaagen de meest geschikte kandidaat.7 

Goedewaagen was kunsthistoricus en filosoof. Hij had een aanstelling als docent 
in de geschiedenis van de post-Kantiaanse wijsbegeerte aan de Utrechtse univer
siteit, publiceerde veel en stond op de nominatie om tot hoogleraar benoemd te 
worden, maar werd in 1932, toen er een vacature kwam, plotseling gepasseerd. 
Vanaf dat moment koos hij, aanvankelijk nog weifelend maar later steeds open
lijker, voor het nationaal-socialisme. Vanaf september 1939 was hij als redacteur 
verbonden aan het fascistische weekblad De Waag. Na de Nederlandse capitulatie 
ontpopte hij zich in diverse publicaties als een verwoed antisemiet en in de eerste 
maanden van de bezetting leverde hij als voorzitter van de Raad van Voorlichting 
der Nederlandsche Pers een belangrijke bijdrage aan de gelijkschakeling van de 
pers. 'In de NSB kon ik niets anders zien dan een gezelschap cultuurpolitieke 
dilettanten dat na de doorbraak van 1933 achteraan kwam sukkelen om met veel 
vertoon te maskeren wat aan inhoud en doelbewustheid ontbrak', verklaarde hij 
na de oorlog.8 

Goedewaagen koos als een van zijn belangrijkste medewerkers de freelance 
muziekcriticus Jan Govert Goverts, die in 1937 zijn NSB-lidmaatschap had opgezegd 
omdat hij anders zijn baan bij het Algemeen Handelsblad zou verliezen. Hij werd 
door Goedewaagen gevraagd als hoofd van de afdeling Muziek op het departement. 
Goverts schreef in de jaren dertig behalve voor het Algemeen Handelsblad ook voor 
de NRC en De Maasbode en verzorgde een radiorubriek in het maandblad Caecilia 
en de muziek. Daarnaast reisde hij als bestuurslid van de Internationale Bruckner-
gesellschaft regelmatig naar Duitsland en Oostenrijk. De organisatie van het 
culturele leven en de werkwijze van de Reichsmusikkammer in Duitsland fasci
neerden hem. Hij was ervan overtuigd dat ook in Nederland de arbeidsvoorwaarden 
van musici en de artistieke kwaliteit van het muziekleven zouden verbeteren, 
wanneer er een reorganisatie naar Duits model kon worden doorgevoerd. 

Amper een maand na de Duitse inval legde hij, gebruik makend van een 
aanbeveling van Rost van Tonningen, contact met het Rijkscommissariaat. Hij 
adviseerde de nieuwe 'Kulturreferent' over muziekaangelegenheden en begon 
tegelijkertijd met de voorbereidingen van een Nederlandse Kultuurkamer.9 Toen 
zijn benoeming op het DVK op 7 februari 1941 door Goedewaagen officieel werd 
bekrachtigd, had hij al diverse uitgewerkte plannen geproduceerd.10 Afwijkingen 
van het Duitse model probeerde hij zoveel mogelijk te vermijden. Zijn ideaal was 
een muziekwereld, georganiseerd in het muziekgilde van de Nederlandse Kultuur
kamer, waarover hijzelf de centrale leiding had. 'Alle draden moeten samenkomen 
bij mij', schreef hij aan Goedewaagen, drie dagen nadat hij was aangesteld: 

174 



MUZIEKPOLITIEK IN NEDERLAND TIJDENS DE BEZETTING 

Alleen bij deze eenheid is het mogelijk leiding te geven. Zonder deze eenheid 
wordt het lapwerk. Liever trek ik me dan terug en leid een onderdeel (bv. 
programmaleider radio), dat ik dan tenminste in eigen hand heb, zoodat alleen 
ik verantwoordelijk ben voor den geheele opbouw ervan.11 

Nu was het DVK slechts één van de drie staatsinstellingen die zich in bezet Nederland 
met cultuurpolitiek bezighielden. De andere twee waren het Rijkscommissariaat 
en de Nederlandsche Kultuurkamer (NKK). Formeel stond het DVK onder toezicht 
van de 'Hauptabteilung Volksaufklärung und Propaganda' (HAVP) van het 
Rijkscommissariaat, die ressorteerde onder de Generalkommissar zur besonderen 
Verwendung, Fritz Schmidt. Alle departementale verordeningen en benoemingen 
moesten, voorzien van een Duitse vertaling, ter goedkeuring worden voorgelegd 
aan de ter zake bevoegde afdelingshoofden op het 'Generalkommissariat zur 
besonderen Verwendung' (GKzbv).12 Beslissingen ten aanzien van de leiding en 
het bestuur van de toekomstige Kultuurkamer dienden te worden bekrachtigd 
door het hoofd van de Abteilung Kultur van de HAVP, de musicoloog Joachim 
Bergfeld, die rechtstreeks op aanwijzing van Goebbels was benoemd, om zeker te 
stellen dat bij de reorganisatie van het culturele leven in Nederland, de culturele 
hegemonie van het door de HAVP gecontroleerde DVK niet werd aangetast.13 'Ich 
ordne daher an', schreef Seyss-Inquart op 24 november 1941 aan Goedewaagen, 

dass Dr. Bergfeld alle wichtige Angelegenheiten im Bereich der Leitung und 
Verwaltung der Kulturkammer rechtzeitig mitzuteilen sind. Entscheidungen 
in diesen Angelegenheiten dürfen nur im Einvernehmen mit Dr. Bergfeld 
ergehen. 

Hij stelde Goedewaagen, als president van de Kultuurkamer, persoonlijk verant
woordelijk voor de naleving van deze instructies.14 

Binnen de aldus gegeven machtstructuur voerde het DVK een betrekkelijk zelf
standige politieke koers, waarbij het accent lag op de reorganisatie van het culturele 
leven naar Duits model. Het a-politieke karakter van de kunst werd niet langer 
geaccepteerd. Kunst moest in dienst staan van de volksgemeenschap, hetgeen 
zonder overheidscontrole onmogelijk was. Om zowel de kwaliteit van de kunst 
als de sociaal-maatschappelijke positie van de kunstenaar te bewaken, moesten 
alle 'cultureele werkers' georganiseerd worden in een Kultuurkamer. Eind 1940, 
kort na zijn benoeming, reisde Goedewaagen naar Berlijn, om te bestuderen hoe 
daar het Pro-Mi en de RKK waren ingericht.15 Eenmaal teruggekeerd begon hij, 
geïnspireerd door wat hij had gezien, aan de oprichting van een Nederlandse 
Kultuurkamer. Hij wist zich daarbij gesteund door Goebels, die voornemens was 
een kopie van het Duitse Kulturkammergesetz in Nederland te laten afkondigen 
en daartoe in januari 1941 zelfs een ambtenaar van zijn departement met de 
ontwerptekst van die verordening naar Den Haag stuurde. Seyss-Inquart, die zich 
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niet door Goebbels wilde laten dicteren en zijn eigen invloed op het culturele 
leven probeerde te verstevigen, besloot derhalve om naast Goedewaagens DVK en 
naast de Nederlandsche Kultuurkamer ook een Nederlandsche Kultuurraad te 
installeren. Goedewaagen protesteerde hiertegen met klem, maar al snel bleek dat 
de Kultuurraad als adviserend en toezichthoudend orgaan geen enkele reële taak 
had en — mede door toedoen van Bergfeld — een formele instantie was, zonder 
vetorecht.16 

De moeizame totstandkoming van de Nederlandsche Kultuurkamer 

Net als in Duitsland zou ook in Nederland de Kultuurkamer het belangrijkste 
instrument tot gelijkschakeling van het culturele leven moeten worden.17 Begin 
1941 was men op het DVK al met de organisatorische voorbereidingen begonnen. 
Het hoofd van de administratie, J. de Weille, werd uit zijn functie ontheven om 
zich volledig te kinnen wijden aan de coördinatie van alle werkzaamheden ten 
behoeve van de NKK.'8 Men vervaardigde tientallen schema's en overzichten waarin 
de toekomstige organisatiestructuur werd vastgelegd. De verschillende beroeps
groepen werden onderverdeeld in zes afzonderlijke gilden: Muziek, Theaterwezen, 
Beeldende Kunsten, Literatuur, Film- en Perswezen.'9 Pas als twee van de zes 
gildes waren ingesteld, zou de Kultuurkamer officieel in werking treden.20 De
partementale afdelingen werden ingericht, corresponderend met de zes gilden, 
wat een aanzienlijke uitbreiding van het ambtenarenbestand vergde.21 Men schatte 
dat er zo'n 54.000 personen in aanmerking kwamen als lid van de NKK, waarvan 
er meer dan 25.000 in het muziekgilde moesten worden opgenomen.22 Vooraan
staande kunstenaars werden aangezocht om de verschillende gilden te gaan leiden. 
Voor de opbouw van gewestelijke afdelingen stelde men 'correspondenten' en 
'hoofdcorrespondenten' aan, die door middel van propaganda- en voorlichtings
bijeenkomsten in negen provincies 'vaste steunpunten' vestigden.23 Kaartsystemen 
en aanmeldingsformulieren werden ontworpen en Goedewaagen vroeg persoonlijk 
aan de directeur van de Rijksgebouwendienst, H.F.C. Hardenberg, om een 'groot, 
representatief en gunstig gebouw in Den Haag met enkele groote ontvangzalen' 
voor de huisvesting van de nieuwe organisatie, hetgeen evenwel niet meer opleverde 
dan de opening in mei van een 'klein bureau' in de Tweede Van den Boschstraat.24 

Om de kunstenaars uit de diverse sectoren van het culturele leven te informeren 
over de op hande zijnde veranderingen, werden er verschillende bijeenkomsten 
georganiseerd. Uit de notulen en krantenverslagen van deze vergaderingen blijkt 
dat bij herhaling bescherming tegen de concurrentie van dilletan ten en het 
verbeteren van de arbeidsvoorwaarden in het vooruitzicht gesteld werden op 
voorwaarde dat men zich zou onderwerpen aan de 'nieuwe orde'. 

Op 13 maart nodigden Goedewaagen en Goverts een aantal vooraanstaande 
personen uit de muziekwereld uit op het departement om hen over te halen mee 
te werken aan de oprichting van een muziekgilde. Goedewaagen en Goverts hielden 
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bij deze gelegenheid een vurig pleidooi voor de nieuwe orde: 'De staatsbemoeiing 
in de muziek is tot heden zeer onvoldoende geweest', meende Goedewaagen. 

Het ligt in de bedoeling daar thans verandering in te brengen. Een geordend 
kunstenaarsleven is alleszins noodzakelijk. De staat moet hierbij ordenend 
optreden, ordenend en controlerend. De politiek welke eenig land voert drukt 
zijn stempel op de uitingen van het volk. De staatsbemoeiing zal zich derhalve 
ook in een bepaalden zin uitstrekken tot het politiseren van muziek. 

Goverts, die als tweede spreker optrad, definieerde het gilde 'als een samenwerking 
van alle musici met een eigen leiding ten dienste van volk en cultuur'. Hij liet het 
in deze eerste bijeenkomst wijselijk achterwege om expliciet over jazz of ontaarde 
muziek te spreken. Wel bracht hij de concurrentie van amateurs ter sprake: 

De gedachte van beroepsbescherming ligt bij het muziekgilde voor. Een ieder 
weet, dat op het huidige ogenblik veel beunhazerij in het muziekleven bestaat. 
Het is de taak van het gilde om voor gezonde toestanden te zorgen, ook op 
economisch en sociaal gebied. 

Maar dat er ook op artistiek gebied wat moest veranderen liet Goedewaagen aan 
het eind van de bijeenkomst doorschemeren: 'Het publiek moet opgevoed worden. 
Wat "kitsch" is dient te worden uitgeschakeld', en op de vraag van dirigent Eduard 
van Beinum, wie dan wel bepaalde wat kitsch was, antwoordde hij: 

Dat behoort tot de verantwoordelijke taak van den leider van het gilde. Men 
dient zich goed rekenschap te geven van het leidersprincipe. 25 

Drie weken later, op 7 april 1941, vond een tweede, veel massalere bijeenkomst 
plaats op het departement. Ten overstaan van een groot aantal musici en aan het 
muziekbedrijf gelieerde personen, maakte Goverts in een lange redevoering nog 
eens precies duidelijk waar het de nieuwe machthebbers met hun muziekpolitiek 
om te doen was: 

Wie geen lid is van de Kultuurkamer heeft niet het recht muziek te onderwij
zen, in het publiek te beoefenen, of op enigerlei wijze werkzaam te zijn bij het 
verbreiden van dit cultuurgoed. Wie zich verzet tegen den Stroom van den 
Tijd, tegen de kosmische noodzaak der groote gebeurtenissen, tegen het 
noodlot, gaat onherroepelijk ten onder. 

Goverts wilde de amusementsmusici 'weer in de grote familie der musici opnemen, 
in plaats van ze verder te laten wegzinken in het moeras van smaakbedervende 
wancultuur. Het volk heeft recht op goede verpoozingsmuziek', meende hij. Tot 
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slot wendde hij zich tot alle Nederlandse musici: 'Voor U gaat het er thans om, 
zult gij actief eraan medewerken of niet.'26 

Niet alleen de musici, ook de Nederlandse dansleraren moesten zich organiseren 
in de NKK en ook voor hen was er een voorlichtingsbijeenkomst op touw gezet. 
In een voorbeschouwing in De Telegraafwerd F. Primo, hoofd van de afdeling 
Toneel en Dans op het DVK, aan het woord gelaten: 

Te veel is reeds bedorven door het laten voortwoekeren van swing en hot-jazz 
en andere storende elementen in ons beschavingsleven. Het dansonderwijs 
moet daarom worden geordend en geregeld.27 

Op 2 april 1941 werden de dansleraren door Goedewaagen toegesproken in hotel 
Krasnapolsky in Amsterdam. De Telegraaf meldde dat ruim 400 aanwezigen met 
veel aandacht naar zijn beschouwingen luisterden. Na eerst de historische ont
wikkeling van de dans te hebben geschetst kwam Goedewaagen tot de conclusie 
dat door de dominante, stedelijke beschaving, de binding tussen de dans en de 
waarden van het volk, verloren was gegaan. 

De gezelschapsdans putte haar mogelijkheden liever uit de negercultuur en uit 
een brutaal, verhit en zielloos sexualisme, dan uit de edele traditie van eigen 
land en volk en stam. Niemand zal zeggen, dat de jeugd van thans den dansvloer 
benut op een wijze, die getuigt van veel adel, van veel voornaamheid. De 
overheid wil ook op dit terrein de opleiding der jeugd slechts opgedragen weten 
aan hen, die geheel van Nederlandschen en Germaanschen bloede zijn.28 

Joodse kunstenaars, musici en dansleraren mochten dan ook geen lid worden van 
de NKK. Bergfeld had dat bij het tot stand komen van de Kultuurkamerverordening 
al in een vroegtijdig stadium duidelijk gemaakt. 'Personen rein jüdischen Blutes 
können nicht Mitglied der Kammer sein', schreef hij op 9 mei 1941 aan Peter 
Fink, het hoofd van de Hauptabteilung Volksaufklärung und Propaganda van het 
Rijkscommissariaat: 'Ihnen ist daher jede Tätigkeit untersagt, die im Bereich der 
Kulturkammer liegt. Damit ist die Entjudung des Niederländischen Kulturlebens 
sichergestellt.'29 

Gedurende de tweede helft van 1941 werd er op het DVK haast gemaakt met het 
opstellen van een Kultuurkamerverordening, waarin zowel de organisatorische 
structuur als de taken en bevoegdheden van de NKK, wettelijk waren vastgelegd. 
Daarbij maakte men onder andere gebruik van het in 1937 onder redactie van 
Hans Hinkel gepubliceerde Handbuch der Reichskulturkammer)0 Toch bleek het 
moeilijk om het Rijkscommissariaat ervan te overtuigen dat de gemaakte voorbe
reidingen toereikend waren voor een succesvolle start van de Kultuurkamer. Nadat 
al verschillende versies van de Kultuurkamerverordening waren afgewezen, vaak 
vanwege de kleinste details, schreef Goedewaagen op 17 augustus 1941 aan Seyss-
Inquart: 
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Durch das Ausbleiben der Verordnung wird die gegnerische Propaganda 
immer kräftiger und sowohl das Publikum als die Mitarbeiter verlieren das 
Vertrauen. Man fragt sich, ob ein guter Teil aller geleisteten Arbeit sich schliess
lich durch ein allzu langes Abwarten nicht als umsonst zeigen wird. Bei allen 
Vorbereitungen fehlt mir das Mittel um Zu Taten zu schreiten: die gesetzliche 
Grundlage.'31 

Een maand later kwam de kwestie weer aan de orde tijdens 'de ude Algemeene 
Vergadering ten departemente betreffende de N.c.K.-organisatie': 

De heer Goverts zou juist willen eindigen met praten en schrijven, doch willen 
aanvangen met het eindelijk eens doen van alles, wat in de loop der tijden ter 
zake van de N.C.K. is gepubliceerd. De opmerkingen laten wel zien, hoe 
wenschelijk het is, dat de Cultuurkamerverordening thans spoedig afkomt.32 

In september werd Hinkel, als secretaris-generaal van de Duitse RKK en als 
Generalreferent fur Reichskulturkammersachen op het Pro-Mi, persoonlijk uit
genodigd om deel te nemen aan de voorbereidende besprekingen op het DVK en 
in oktober 1941 reisde de coördinerend ambtenaar in zake NKK-aangelegenheden, 
J. de Weille, naar Berlijn om te onderzoeken hoe de in Hinkels handboek geschetste 
organisatie-schema's in de praktijk functioneerden.33 Uiteindelijk duurde het nog 
tot eind november vooraleer er een ontwerptekst gereed was die de goedkeuring 
kreeg van het Rijkscommissariaat. In deze 36 paragrafen tellende verordening 
werden het lidmaatschap, het bestuur en de inrichting van de NKK en van de 
afzonderlijke gilden, de verordenende bevoegdheden van de president, verschil
lende beheers- en financiële aspecten alsmede de strafbepalingen voor weigeraars 
tot in detail geregeld. Volgens artikel 28 was de NKK onderworpen aan het toezicht 
van de secretaris-generaal van het DVK, die, na de afkondiging van een aanvullende 
verordening, tevens benoemd werd tot president van de NKK.34 

Tegenover zijn medewerkers benadrukte Goedewaagen op 19 november dat het 
afkondigen van de Kultuurkamerverordening niet inhield dat tegelijkertijd ook 
de Kultuurkamer was opgericht, 'aangezien zulks eerst een feit zal zijn, wanneer 
in het begin van 1942 zal worden overgegaan tot stichting van het Pers- en 
Filmgilde'.35 Na een onderhoud met GKzbv Fritz Schmidt kondigde hij op 10 
december echter aan binnen een week te zullen overgaan tot het stichten van het 
filmgilde, het muziekgilde en het gilde voor bouwkunst, beeldende kunsten en 
kunstambacht.36 Een week later bleek ook dit voornemen niet haalbaar onder 
meer omdat de componist Henk Badings had bedankt als leider van het muziek-
gilde.37 

Het installeren van de verschillende gildes werd bemoeilijkt door protesten en 
tegenwerking van kunstenaarsorganisaties uit de toneel- en theaterwereld en de 
beeldende-kunstsector.38 Bovendien waren slechts weinig vooraanstaande kunste
naars bereid om als gildenleider of bestuurder te gaan functioneren in een volledig 

179 



HOOFDSTUK 5 

door de staat geleide beroepsorganisatie, hetgeen vooral bij het muziekgilde 
resulteerde in een moeizaam oprichtingsproces. De eerste voorbereidende verga
dering op 13 maart op het DVK had geleid tot de vorming van een commissie ter 
voorbereiding van een onafhankelijke beroepsorganisatie van musici, bestaande 
uit de componist Henk Badings, de administrateur van het Utrechtsch Stedelijk 
Orchest, Evert Cornelis, en de tweede dirigent van de Haarlemsche Orkest 
Vereeniging, Toon Verhey. Een vertegenwoordiger van de 'Federatie van Neder-
landsche Toonkunstenaars Vereenigingen' (FNTV) ontbrak evenwel op de verga
dering van 13 maart.39 

Binnen de FNTV, waarin naast de 'Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars-
vereeniging' (KNTV) nog zo'n 15 andere toonkunstenaarsverenigingen waren on
dergebracht, was er weinig enthousiasme voor het muziekgilde. Nadat een meer
derheid van de leden van de KNTV zich begin mei 1941 middels een enquête tegen 
de vorming van een muziekgilde had uitgesproken, besloot Goedewaagen de 
bestuurders van de KNTV en de FNTV uit hun functies te ontheffen, evenals de 
redacteuren van het FNTV-orgaan De Wereld der Muziek. Toon Verhey werd met 
ingang van 12 mei benoemd tot bewindvoerder van de federatie, belast met de 
algemene leiding. De NSß'er Frans Vink werd bewindvoerder, belast met de 
administratie.40 Verhey en Vink vormden ook de voorlopige redactie van De 
Wereld der Muziek, dat tot orgaan van het toekomstige muziekgilde zou worden 
omgevormd.41 Bovendien kwamen er nieuwe statuten, volgens welke de FNTV 
moest gaan fungeren 'als intermediair tusschen de bestaande vereenigingen en het 
nog op te richten Muziekgilde'. Het plan was om alle 26 bestaande toonkunste
naarsverenigingen onder te brengen in zes nieuwe vakgroepverenigingen, die 
uiteindelijk de zes vakgroepen van het muziekgilde zouden gaan vormen. Daartoe 
werd Verhey aangesteld als 'gemachtigde van den Commissaris voor niet-com-
mercieele Vereenigingen en Stichtingen', Hans Werner Müller Lehning, hetgeen 
hem de bevoegdheid gaf om namens de FNTV de bestaande verenigingen te 
liquideren en te ontbinden.42 

De ambities van Badings, Verhey en Cornelis lagen vooral op het muzikale vlak. 
Met het muziekgilde hoopten ze een beroepsorganisatie te creëren die de sociale 
en culturele belangen van haar leden zou behartigen en waarover zijzelfde leiding 
hadden. Ze accepteerden daarbij de politieke omstandigheden waaronder deze 
idealen verwezenlijkt konden worden: 'Een ieder zal begrijpen, dat de regeling 
van het Joodsche vraagstuk boven de competentie van het gilde uitgaat en hier 
buiten beschouwing blijft', schreef Toon Verhey in De Wereld der Muziek van 
mei 1941, op het moment dat Goverts in opdracht van het Rijkscommissariaat de 
arisering van de symfonieorkesten doorvoerde.43 Voor de componist en muziek
docent Frans Vink, die vanaf 1936 secretaris was geweest van de Haagse afdeling 
van de KNTV en onder andere bekendheid kreeg door het organiseren van een 
concertenreeks in het Haagse Mauritshuis, gold het omgekeerde. Hij was een 
overtuigd nationaal-socialist en pleitte met volle overgave voor de verwijdering 
van alle joden uit het muziekleven.44 
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Op 20 augustus 1941 bespraken Badings, Cornells en Verhey hun wensen ten 
aanzien van het muziekgilde met de top van het departement. Toen bleek dat 
Goverts, Goedewaagen en het hoofd van de afdeling Kabinet en Juridische Zaken 
Sebastiaan M.S. de Ranitz niet wilden ingaan op hun eis om het muziekgilde als 
een zelfstandige organisatie in te richten, met een eigen bestuur en zelfstandige 
huisvesting, stapten Cornelis en Verhey in september op en viel de voorberei
dingscommissie uiteen.45 Verhey nam ook ontslag als bewindvoerder van de FNTV 
en trok zich terug uit de redactie van De Wereld der Muziek. Zijn taken werden 
overgenomen door Frans Vink, die tevens ging optreden als gemachtigde van den 
Commissaris voor niet-commercieele Vereenigingen en Stichtingen.46 

Met het vertrek van Verhey, die zich in zijn artikelen in De Wereld der Muziek 
een overtuigd pleitbezorger voor het muziekgilde had getoond, ging voor Goverts 
een waardevolle kracht verloren. Om zijn greep op de toekomstige organisatie van 
het muziekgilde te behouden en de effectiviteit van de propaganda te waarborgen, 
was het zaak de invloed van NSß'ers als Vink op De Wereld der Muziek te beperken. 
Hiertoe benaderde Goverts zijn vroegere NRC-collega Willem van Steensel van 
der Aa, alias Will G. Gilbert.47 Van Steensel van der Aa zou in dienst moeten 
komen van de NKK om de propaganda, publiciteit en algemene voorbereiding 
rond het muziekgilde op zich te nemen. Hoe belangrijk deze aanstelling voor 
Goverts was, blijkt uit de brief die hij op 28 oktober 1941 schreef aan de direc
teur-generaal van de Nederlandse Kultuurkamer in oprichting, de arts en NSB'er 
Geert Hoekstra. Omdat Goedewaagen onbereikbaar was, wendde Goverts zich 
tot hem met het verzoek een aantal benoemingen goed te keuren: 

Nu Dr. Goedewaagen enkele dagen afwezig blijft, zou ik de zaak graag, ter 
wille van de urgentie, direct met U willen regelen. H.W. Steensel van der Aa 
(musicoloog en journalist), was al voor 99% benoemd als leider van een bureau 
van mijn afdeling, toen zijn katholicisme een bezwaar voor ons bleek. In het 
MKG zal dit niet zo zwaar wegen, daarom stelt Badings voor, hem in het MKG 
te nemen tegen een beginsalaris van ƒ3000,- p.j. Dr. Goedewaagen en ik gaan 
hiermede accoord, zooals hij u waarschijnlijk heeft meegedeeld. Ik zou hem 
zoo mogelijk vandaag in dienst laten treden. Hij moet onmiddellijk een aantal 
publicaties verzorgen, die dringend noodig zijn, en waarvoor ik zelf geen tijd 
kan vinden. Dan kan ik hem voorts al het MKG-werk overdragen, dat ik hier 
nog maar trouw zit te doen. Indien U accoord gaat met zijn aanstelling, kan 
hij zich vandaag nog bij U komen voorstellen.48 

Van Steensel van der Aa werd in dienst genomen als redactiesecretaris van De 
wereld der Muziek. In november 1941 verscheen zijn eerste bijdrage.49 

Met de voorbereidingen rond het muziekgilde was het evenwel op dat moment 
nog somber gesteld. De Weille, die ten behoeve van de uitnodigingen voor de 
plechtige installatie van de Nederlandsche Kultuurraad in de Haagse Pulchri-studio 
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adressenlijsten van alle Kultuurkamer-functionarissen en vooraanstaande kunste
naars had opgesteld, schreef op 25 november aan Goedewaagen: 

Het spijt mij, dat zich bij de bovengenoemde lijsten er niet een bevindt, waarop 
de voornaamste musici vermeld staan. De Heer Goverts is, volgens telefonische 
mededeeling van zijn afdeeling, de betreffende lijst kwijt geraakt.50 

Toen drie weken later plotseling het bericht binnenkwam dat, na Verhey en 
Cornells, ook Badings zich terugtrok uit het muziekgilde, moest men bovendien 
op zoek naar een nieuwe representatieve leider. Goedewaagen besloot daarop om 
in plaats van het muziekgilde eerst het gilde voor theater en dans op te richten.51 

Op 21 januari 1942 meldde hij dat het stichtingsbesluit voor het gilde voor theater 
en dans en voor het persgilde was goedgekeurd en 'dat dit wellicht op 22 januari 
zal worden afgekondigd en dat dan de Nederlandsche Kultuurkamer officieel zal 
bestaan'.52 

Aldus geschiedde.53 Iedereen die werkzaam was op het gebied van theater en 
dans — en daaronder vielen ook de dansleraren — was 'verplicht zich terstond, doch 
uiterlijk op 19 Februari 1942 bij de Nederlandsche Kultuurkamer aan te melden'. 
Zij, die niet aan deze aanmeldingsplicht voldeden, riskeerden een beroepsverbod. 
Journalisten en uitgevers dienden zich, eveneens op straffe van uitsluiting, binnen 
dezelfde termijn aan te melden bij het persgilde. Overigens leverde dat, voorzover 
het de journalisten betrof, weinig problemen op, aangezien het Verbond van 
Nederlandsche Journalisten integraal werd overgeheveld naar het persgilde. Daar
mee was de hele beroepsgroep collectiefin de NKK opgenomen.54 

Met de installatie van beide gilden op 22 januari 1942 was de NKK formeel in 
werking getreden. Het nieuwe 'cultuurblad' De Schouw, dat eenmaal in de veertien 
dagen verscheen en waarvan Goedewaagen zelf hoofdredacteur was, fungeerde als 
officieel orgaan van de NKK. Tijdens de perspresentatie op 16 januari 1942 sprak 
Goedewaagen bovendien van 'het officieuse orgaan van het DVK' en hij benadrukte 
dat De Schouw ook voor leken bestemd was: 'Ik verzoek u dit vooral ook met 
nadruk in uw bladen te vermelden, opdat niet het Nederlandsche publiek denkt: 
"Oh, dat blad is een onderonsje van de Nederlandsche Kultuurkamer".'55 Alle 
door de NKK afgekondigde verordeningen, instructies, besluiten en beschikkingen 
werden afzonderlijk gepubliceerd in het Verordeningenblad der Nederlandsche 
Kultuurkamer, dat tevens als ingenaaide bijlage van De Schouw verscheen. Ondanks 
de fraaie vormgeving van De Schouw en de lage prijs — vijftien gulden per jaar en 
tien gulden voor leden van de NKK — bleef het aantal abonnees beperkt tot enkele 
tientallen.56 

Nadat op 22 januari 1942 de oprichting van het persgilde en het theatergilde 
officieel bekend was gemaakt, volgde op 2 maart 1942 de instelling van de vier 
overige gilden.57 Op 20 maart verscheen in de pers de mededeling dat alle betrokken 
kunstenaars zich voor 1 april moesten aanmelden bij de NKK. De 5000 leden van 
de 15 bij de FNTV aangesloten verenigingen hoefden dat niet persoonlijk te doen. 
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Zij werden, net als de journalisten, collectief ingelijfd. Dat gold ook voor de 5000 
muziekliefhebbers die lid waren van een koor, harmonie of fanfare en door de 
'commissaris voor niet commercieele vereenigingen en stichtingen' inmiddels 
waren ondergebracht in de Nederlandschen Bond van zangvereenigingen en de 
Nederlandschen Bond van Dilletanten-Orkesten.58 De musici uit de acht gesub
sidieerde symfonie-orkesten werden eveneens, grotendeels via de FNTV, 'en bloc' 
aangegemeld, maar moesten wel individueel een ariërverklaring ondertekenen. Zij 
gingen daar, een enkele uitzondering daargelaten, zonder verzet toe over.59 Ook 
amusementsmusici waren verplicht zich aan te melden bij het muziekgilde van 
de NKK en ook zij moesten een ariërverklaring ondertekenen. Formeel mochten 
alleen degenen die zich hadden aangemeld na 1 april nog in het openbaar optreden. 
De aanmeldingsplicht gold tevens voor 'privaatmuziekleeraren, muziekhandelaren, 
producenten en handelaren in grammofoonplaten en hun personeel, concert-
ondernemers, concertverzorgers, secretaressen van ontspanningsorkesten, impre
sario's, muziekuitgevers, tekstdichters en eigenaars van café's en restaurants', die 
artiesten in hun zaak lieten optreden of mechanische muziek in hun bedrijf ten 
gehore brachten.60 

Beleidsplannen, benoemingen en de opbouw van het ledenbestand 

Om zoveel mogelijk alle wantrouwen en scepsis weg te nemen, presenteerde men 
het muziekgilde als een pure vakorganisatie, die opkwam voor de sociale en 
economische belangen van haar leden. Zo verscheen op 3 januari 1942 in de pers 
een bericht over de sanering van het 'arbeidsbemiddelingswezen'. Het DVK had 
bepaald dat er in het hele land nog slechts vier bemiddelaars mochten optreden 
voor amusementsmusici tegen ten hoogste zes procent van de gage. In het belang 
van de betrokken musici, impresario's en ondernemers moesten alle nog lopende 
contracten gecontroleerd worden teneinde 'misstanden zoo spoedig mogelijk uit 
den weg te ruimen': 'Binnen zeer korten tijd zal door de NKK deze materie definitief 
worden geregeld en zal worden overgegaan tot vaststelling van modelcontracten.'61 

Omdat evenwel alle arbeidsaangelegelegenheden vielen onder de competentie van 
het departement van Sociale Zaken, konden de aangekondigde maatregelen alleen 
worden doorgevoerd met goedkeuring van dit ministerie, hetgeen veel tijd vergde. 
Al in november 1941 had het DVK een model-arbeidsovereenkomst voor amuse-
mentsartiesten in het vooruitzicht gesteld. Dit modelcontract, inclusief salaris
regeling, zou middels afkondiging van het zogenoemde 'amusementsartisten-
besluit' moeten worden ingevoerd, maar volgens een intern ambtelijk rapport was 
de verordening een jaar later nog steeds niet uitgevaardigd: 'Deze wordt door het 
Departement van Sociale Zaken reeds lang bestudeerd.'62 

Een van de redenen voor de trage afhandeling was gelegen in het feit dat het 
'amusementsartistenbesluit' wettelijke regelingen doorkruiste die door het minis
terie van Sociale Zaken zelf werden voorbereid of al waren afgekondigd. Zo was 
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er in de modelcontracten voor 'ontspanningsmusici' sprake van een vast inkomen 

en het recht op tenminste één vrije dag per week, terwijl dat laatste nog onlangs 

door het 'Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen' ( N W ) was bedongen.63 

Na een 'jarenlange strijd', die vooral gevoerd was door de bij het N W aangesloten 

NTB, en mede dankzij 'de doeltreffende medewerking van het departement van 

Sociale Zaken' , had de waarnemend secretaris-generaal R.A. Verwey op 17 oktober 

1941 een uitvoeringsbesluit afgekondigd, datvoorzag indeinvoering p e n november 

van de maandag als verplichte vrije dag voor amusementsmusici .6 4 Het swing-

combo van bassist Frans Wouters, met onder anderen gitarist/zanger Eddy Chris-

tiani en pianist John de Mol, kreeg onmiddellijk met de nieuwe regeling te maken. 

Vanaf 10 november 1941 moesten zij hun maandagavondconcerten in cabaret 

Caramella aan het Kleine Gartmanplantsoen te Amsterdam staken.05 NTB-voor-

zitter J .G. Bloem toonde zich in dagblad Het Volk uiterst tevreden met het behaalde 

resultaat, maar wees tegelijkertijd op nog bestaande misstanden, zoals het ontbre

ken van een collectieve arbeidsovereenkomst voor amusementsmusici met vast

gestelde minimumlonen en een vakantieregeling. Een ander probleem vormde 

het dilletantisme 'daar waar het als broodrover optreed', alhoewel er door het N W 

en het DVK inmiddels voorbereidingen werden getroffen om dienaangaande 'de 

totstandkoming van doeltreffende maatregelen te bevorderen' .6 6 

Uiteindelijk kwam er ook ten aanzien van de overige sociale kwesties een goede 

samenwerking tot stand tussen de vakbond en het DVK. Eind 1941 werd NTB-voor-

zitter Bloem zelf door zowel het DVK als het departement van Sociale Zaken 

aangewezen als 'gemachtigde, belast met het toezicht op de arbeidsbemiddeling'. 

Bovendien probeerde Goedewaagen in mei 1942 te bewerkstelligen dat Bloem 

vanwege zijn deskundigheid in de afdeling Sociale Zaken van de NKK ZOU worden 

opgenomen om zich te ontfermen over 'de controle op de binnen afzienbare tijd 

in te voeren modelarbeidsovereenkomsten voor ontspanningsmusici en klein-

kunstartisten', alsmede over 'den opbouw van de arbeidsbemiddeling binnen de 

Ku l tuu rkamer ' . 7 Toen op 30 mei 1942 de 'plechtige inwijding der Nederlandsche 

Kultuurkamer' plaatsvond in de Haagsche Stadsschouwburg, waren evenwel alle 

met veel aplomb aangekondigde sociale maatregelen nog steeds in voorbereiding.68 

Bij het gilde voor theater en dans lag dat anders. De vakgroep 'gezelschapsdans

leeraren', die al in het voorjaar van 1941 was opgericht, ging van meet af aan met 

grote slagvaardigheid te werk. Volgens een intern rapport over de werkzaamheden 

van het gilde voor theater en dans was er sinds de afkondiging van het 'dansbesluit 

van 1933' niets gebeurd om aan de ongewenste toestanden op het gebied van de 

gezelschapsdans een einde te maken. Er waren ongeveer 700 dansleraren, die elkaar 

zo fel beconcurreerden 'dat voor de meesten geen brood meer te verdienen viel' 

en bovendien traden ook personen als dansleraar op 'die door hun moreele 

antecedenten als een gevaar voor de goede zeden moesten worden beschouwd'.6 9 

Het feit dat iedereen zich als dansonderwijzer kon vestigen, had geleid tot een 

ongebreidelde toename van dansscholen, hetgeen het peil van het dansonderwijs 

negatief beïnvloedde: 'Dit klemde te meer, doordat de bekende jazz-woede en alle 
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daarmede samenhangende exotische dansen de goede zeden ernstig bedreigden.'70 

Om aan de 'chaos' een einde te maken, waren de bestaande organisaties van 
dansleraren door de Commissaris voor niet-commercieele Vereenigingen en Stich
tingen opgeheven en ondergebracht in de nieuwe vakgroep. Dansleraren die niet 
in het bezit waren van een volwaardig vakdiploma, moesten zich evenwel eerst 
onderwerpen aan een examen. Zij die over onvoldoende vakbekwaamheid bleken 
te beschikken, kwamen niet voor het lidmaatschap in aanmerking en datzelfde 
gold voor niet-ariërs en dansleraren die het vak slechts als nevenberoep uitoefenden. 
Aanvankelijk werden er slechts 500 personen toegelaten, maar nadat de examens 
en herexamens waren gehouden, schatte men dat van de oorspronkelijke 700 à 
800 kandidaat-leden er in totaal zo'n 600 'aan alle redelijke eisen voldeden'. 
Teneinde de onderlinge concurrentie te beperken, werden minimumlestarieven 
'dwingend voorgeschreven' en trad men op tegen filiaalvorming en misleidende 
advertenties in kranten, circulaires en prospectussen.71 Weliswaar ontbrak de 
mogelijkheid om sancties op te leggen omdat de oprichting van de NKK zo lang 
op zich liet wachten, maar - zo stelde men begin februari 1942 vast - 'voor een 
deel werd, dankzij de medewerking van burgemeesters en politie het doel toch 
bereikt'.72 

Desalniettemin bepleitte de dansleraar en balletmeester W. Bosboom, die tevens 
bestuurder van de vakgroep kunstdans was, enkele weken later opnieuw een aantal 
voorstellen, waaronder strikte toepassing van de examenregelingen, 'om eindelijk 
eens van de te groote Engelsche orienteering af te komen'. Zowel de dansleraren 
als hun assistenten moesten beschikken over een onderwijsdiploma en een bewijs 
van goed zedelijk gedrag.7^ Deze bepaling werd, samen met voorschriften aan
gaande cursusduur en lestijden, alsmede de door de vakgroep vastgestelde mini
mumtarieven, opgenomen in een concept-verordening 'betreffende den gezel
schapsdans'. Op 22 augustus 1942 zond men het ontwerp ter beoordeling aan 
Goedewaagens kabinetschef De Ranitz: 'Nu de vakgroep als zelfstandig orgaan 
heeft opgehouden te bestaan, zullen haar voorschriften, voor zoover die in de 
praktijk hebben voldaan, als Verordening van de Kultuurkamer moeten worden 
afgekondigd.'74 

Ondanks de efficiëntie waarmee de vakgroep 'gezelschapsdansleeraren' de sane
ring en regelgeving binnen de sector had aangepakt, raakten veel van de leden 
ernstig gedupeerd nadat in juni 1941 een voor het hele land geldend dansverbod 
was afgekondigd. Door de teruglopende klandizie waren velen gedwongen hun 
bedrijf te sluiten. 'De meeste zijn overgeleverd aan maatschappelijk hulpbetoon', 
schreef de bestuurder van het gilde voor theater en dans, W J . Wiers, in april 1942 
aan directeur-generaal Hoekstra: 'Misschien is er ergens nog een boete-fonds, 
waaruit geput zal kunnen worden en ik verzoek U dringend bij de desbetreffende 
autoriteiten daartoe de noodige stappen te willen doen.'75 Behalve het ontbreken 
van een steunfonds waren er ook problemen met de ledenregistratie. 'Deze zit 
practisch vast', constateerde vakgroepbestuurder W. Bosboom in februari 1942. 
Twee maanden later was er nog steeds geen verbetering: 'Bij de vakgroepen blijken 
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er vele fouten in de opgaven te zitten, gevolg van het feit dat het personeel van 
de afdeeling ledenregistratie niet op de hoogte is met personen en toestanden in 
de verschillende branches', aldus gildebestuurder W.J. Wiers.7^ 

Vanwege de organisatorische problemen bij het muziekgilde was ook daar 
voorlopig nog geen sprake van een ordelijke ledenregistratie, laat staan van een 
effectieve controle op 'illegaal' optredende musici. Men kampte met huisvestings
problemen en bovendien was er een groot gebrek aan geschikt personeel.77 Op 
het moment dat de oprichting van het gilde werd afgekondigd, moesten alle 
leidinggevende functionarissen nog worden benoemd. Pas op 21 april 1942, drie 
weken nadat de officiële aanmeldingstermijn voor het muziekgilde was verstreken, 
stelde Goedewaagen de violist Hendrik Rijnbergen aan als nieuwe gildeleider. Hij 
was de opvolger van Henk Badings, die op 1 september 1941 tot directeur van het 
Rijksconservatorium in Den Haag was benoemd en sindsdien binnen de NKK 
alleen nog als leider van de vakgroep componisten fungeerde. Rijnbergen had 
naam gemaakt als concertmeester van de Frankfurter Opera en het Concertge
bouworkest, maar trad ook op als solist en doceerde aan diverse conservatoria.78 

Voor de leiding van de vakgroep amusementsmusici van het muziekgilde viel de 
keus op de componist Jonny Heykens, die zich als NSß'er tijdens de bezetting 
mocht verheugen in een verhoogde belangstelling van de 'Nederlandsche Omroep' 
(NO) voor zijn pro-Duitse liederen.79 Zijn benoeming was slechts een formaliteit, 
maar dat gold niet voor de uit Den Haag afkomstige multi-instrumentalist Dirk 
Beuzenberg, die werd aangesteld als bestuurder van de vakgroep amusementsmusici 
en van meet af aan zijn stempel drukte op het beleid.80 

Na een korte carrière bij de Nederlandse marine, was Beuzenberg in de jaren 
twintig als ketelmaker-bankwerker in dienst getreden bij de Rotterdamse scheeps
bouwer Wilton en nadat hij daar 'wegens communistische neigingen' ontslagen 
was, verdiende hij de kost als chauffeur. In zijn vrije tijd speelde hij onder andere 
fluit bij Harmonie 'De linker Maasoever' te Rotterdam, maar in de loop van de 
jaren dertig bekwaamde hij zich ook op cello en contrabas. Hij maakte deel uit 
van verschillende amusementsensembles, waaronder het strijkje van Antoon Blazer 
en het orkest 'Esmeralda' van violist Eddy Walis, waarmee hij ook enkele malen 
optrad voor de VARA-radio.81 In de loop van 1941 ging hij als vrijwilliger in de 
Waffen-ss naar het Oostfront, waar hij in maart 1942 gewond raakte. Toen hij 
in een Duits ziekenhuis verpleegd werd, solliciteerde hij bij Goverts naar een baan. 
Goverts stelde zich daarop in verbinding met het muziekgilde en drong er op aan 
hem in dienst te nemen: 'Ik acht het een plicht, dat dergelijke oudstrijders, indien 
eenigszins mogelijk, worden ingeschakeld bijv. bij een inspectieapparaat.'82 

Dat Beuzenberg uiteindelijk benoemd werd tot vakgroepbestuurder gebeurde 
op aanbeveling van klarinettist en leider van het NSB-zangkoor kring Gooi-Zuid, 
WA-konstabel P.C. Rosman, een vroegere collega van Beuzenberg, die nauw 
betrokken was bij de arisering van de Nederlandsche Omroep. 3 Beuzenberg bleek 
geen fijnbesnaarde bureaucraat, maar een man van de praktijk, die vastbesloten 

186 



MUZIEKPOLITIEK IN NEDERLAND TIJDENS DE BEZETTING 

was de amusementswereld te zuiveren van jazzmuziek en amateurmusici en daarbij 
zeer eigengereid en soms weinig taktvol optrad.84 'Hij is een goed Nationaal 
Socialist en doet zijn werk in dit zonderlinge wereldje van amusementsmusici 
goed, zij het nu en dan wel eens te fel', schreef Rijnbergen over hem aan Goverts. 
'Maar hij staat onder controle van den Bestuurder, die hem tempert.'85 

Rijnbergen doelde hier op Frans Vink. Formeel had de jurist J.J. van IJzeren, 
die op 15 mei 1942 tot bestuurder van het muziekgilde was benoemd, de leiding 
over het dagelijks bestuur, maar in de praktijk werden alle belangrijke beslissingen 
genomen door Vink, die optrad als 'waarnemend bestuurder' en al van aanvang 
af betrokken was bij de organisatorische en personele opbouwvan het muziekgilde. 
In maart 1943, toen de liquidatie van de bij de FNTV aangesloten verenigingen 
nagenoeg voltooid was, nam Vink de plaats in van Van IJzeren.86 Vink was een 
bevlogen gildebestuurder, die een zelfstandige beroepsorganisatie trachtte op te 
bouwen en wilde voorkomen dat het muziekgilde enkel als een uitvoerende 
instantie van het DVK zou gaan functioneren.87 

Als hoofdredacteur van De Wereld der Muziek kwam hij dan ook regelmatig in 
conflict met Van Steensel van der Aa, die zijn werk als redactiesecretaris verrichtte 
in opdracht van Goverts en zich niet verplicht voelde om verantwoording af te 
leggen tegenover Vink. 8 Behalve redactiesecretaris was Van Steensel van der Aa 
vanaf mei 1942 ook 'hoofd van de afdeeling publicatie en redactie' van het 
muziekgilde. Hij adviseerde het departement over de papiertoewijzing aan, en het 
al of niet laten voortbestaan van bestaande muziektijdschriften. In de zomer van 
1943 werd hij benoemd tot 'bestuurder' van de 'vakgroep muziekpaedagogen.9 
In opdracht van Goverts vervulde hij bovendien diverse functies op de afdeling 
Muziek van het DVK.9° 

Van Steensel van der Aa nam zijn opdracht om De Wereld der Muziek te 
profileren als het officieel orgaan van het muziekgilde zeer serieus. Vol ijver 
probeerde hij zijn collega's uit het muziekvak ertoe over te halen kopij in te sturen. 
Toen bleek dat slechts weinigen bereid waren hun medewerking te verlenen, 
stuurde hij Goverts een brief, waarin dertig weigeraars met naam en toenaam 
werden genoemd: 

Aan deze weinig bemoedigende opsomming, heb ik na het onderhoud van 
gisteren niets toe te voegen. Ik hoop, dat een vingerwijzing van U aan sommige 
van de hier genoemde personen meer succes heeft. Bij het lezen van deze lijst 
verbaas ik mijzelf alleen nog maar tijdens de thans loopenden jaargang 27 
verschillende auteurs te hebben kunnen introduceren, hetgeen bijkans het 
dubbele is van het aantal, dat de vroegere redactie onder normale omstandig
heden in een jaargang wist aan te bieden. Niettemin kan ik dit cijfer niet zien 
als een grootsche prestatie.91 

Nadat de diverse kaderfunctionarissen van het muziekgilde waren benoemd, kon 
in de tweede helft van 1942 met de opbouw van het ledenbestand worden begonnen. 
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Dat nam veel tijd in beslag. Met name de sanering van de bestaande vakvereni

gingen in de amusementsbranche verliep niet zonder problemen. Van de twee 

belangrijkste beroepsverenigingen voor amusementsmusici was aanvankelijk alleen 

de Nederlandse Vereeniging van Musici ondergebracht bij de FNTV. De 'Neder-

landsche Toonkunstenaarsbond' ( N T B ) , die meer dan 2000 leden telde, was 

aangesloten bij het N W en werd om die reden op 29 juni 1942 geliquideerd en 

ondergebracht bij het gelijkgeschakelde 'Nederlandsch Arbeidsfront' (NAF) , het

geen bij de leiding van de NKK tot hevige protesten leidde. He t bestuur van de 

NKK was van mening dat de leden van de N T B thuishoorden in het muziekgilde 

van de NKK en derhalve had men in een persbericht van 24 maart aangaande de 

aanmeldingsplicht voor de NKK de NTB vermeld als een van de vijftien bij de FNTV 

aangesloten verenigingen. Nadat NKK-bestuurder E. Ot to de kwestie op 5 oktober 

1942 had voorgelegd aan Bergfeld, werden de leden van de N T B definitief in de 

NKK opgenomen. De in beheer van het NAF gestelde werklozenkas van de NTB 

alsmede alle in beslag genomen goederen, moesten aan de kultuurkamer 'terug

gegeven' worden.92 

Toen de kwestie geregeld was, verscheen op 10 oktober 1942 een persbericht 

met de mededeling dat op 11 oktober aan 'alle ontspannings- en orkestmusici' een 

voorlopig lidmaatschapsbewijs zou worden uitgerijkt en dat op diezelfde datum 

met 'de inning van de voor deze groep kultuurwerkers vastgestelde contributie' 

werd begonnen: 'Zij die zich als lid van het N.A.F. hebben doen inschrijven, zullen 

per 11 October 1942 door de Nederlandsche Kultuurkamer worden opgenomen. '9 3 

Het liquideren en onderbrengen van de bestaande muziekverenigingen in het 

muziekgilde verliep evenwel niet zonder problemen. Sinds de NTB op 29 juni 1942 

was ingelijfd door het NAF had een groot aantal leden geen contributie meer 

betaald en ook binnen de FNTV hielden velen het voor gezien toen bleek dat de 

oude verenigingen niet zelfstandig konden blijven voortbestaan: 'He t is nu 10 

April a.s. twee jaar geleden, dat ik tot gemachtigde voor de Federatie werd 

benoemd', aldus Frans Vink tijdens een in maart 1943 gehouden vergadering met 

medewerkers van het muziekgilde. 

In dien tijd heb ik kunnen vaststellen, dat de bij de Federatie aangesloten 

vak-vereenigingen in overgroote meerderheid gesaboteerd hebben of uit pro

test non-actief zijn geworden. Sommigen hebben getracht zelfmoord te plegen 

of hebben het vereenigingsleven laten verloopen.94 

Overigens was de organisatiegraad onder amusementsmusici nooit erg hoog 

geweest. De meesten waren niet aangesloten bij een vakorganisatie en dienden 

zich derhalve individueel aan te melden bij de NKK. Volgens het persbericht van 

10 oktober 1942 moesten musici die op 17 oktober nog geen voorlopig lidmaat

schapsbewijs hadden ontvangen, zich onmiddellijk in verbinding stellen met de 

afdeling Ledenregistratie van de NKK: 'Bij uitoefening van het beroep zonder een 

op naam gesteld voorloopig lidmaatschapsbewijs zal men zich aan strafrechtelijke 
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vervolging blootstellen.'95 Omdat de vakgroep amusementsmusici van het mu-
ziekgilde nog niet beschikte over een officieel orgaan, bezocht vakgroepbestuurder 
Beuzenberg meerdere malen de wekenlijkse 'artiestenbeurs' in café Schiller aan 
het Amsterdamse Rembrandtsplein, om de aanwezigen persoonlijk te wijzen op 
hun verplichtingen ten aanzien van het muziekgilde.96 

In november 1942 hadden ongeveer vierduizend musici zich individueel aange
meld. Samen met de tienduizend musici die via de FNTV en de zang- en dilletan-
tenbonden collectief waren aangemeld, maakten zij bijna de helft uit van het totale 
aantal 'voorlopige leden' van de NKK, hetwelk op dat moment zo'n dertigduizend 
bedroeg.97 Incompetentie, onderlinge machtsstrijd tussen de verschillende vak
groepfunctionarissen en slechte verhoudingen met de ambtenaren van het DVK 
als gevolg van een onduidelijke afbakening van bevoegdheden verhinderden 
evenwel een efficiënte uitvoering van de door het muziekgilde voorbereide plan
nen.98 

Competentieproblemen en onderlinge machtsstrijd 

Formeel stond de NKK onder toezicht van de secretaris-generaal van het DVK. De 
door de verschillende gilden en vakgroepen afgekondigde maatregelen en wettelijke 
voorschriften op sociaal en economisch terrein moesten derhalve in overeenstem
ming zijn met de 'algemeene cultuur-politieke richtlijnen' van het departement.99 

Maar omdat nadere richtlijnen ontbraken en tegelijkertijd 'het leidersbeginsel' 
strikt moest worden toegepast, hadden de diverse bureaus en afdelingen gaandeweg 
steeds meer het karakter aangenomen van zelfstandig functionerende koninkrijkjes. 
'Alle enigszins belangrijke aangelegenheden van de Vakgroep dienen behandeld 
te worden in overleg met de Gildeleiding', zo luidde een reeds in maart 1942 
verzonden memorandum voor de gildenbestuurders: 'Van een "autonomie" van 
eenig onderdeel der Kultuurkamer kan derhalve geen sprake zijn.'100 

Enkele maanden later volgde opnieuw een waarschuwing. Goedewaagen was 
'zeer ontstemd' over het 'eigenmachtig optreden' van gildenleiders en vakgroep
bestuurders inzake het opheffen en onder toezicht stellen van culturele verenigin
gen: 'Ik reken er op, dat in de toekomst alle organisatorische maatregelen met 
betrekking tot vereenigingen en stichtingen, slechts worden genomen na vooraf
gaand overleg.'101 De problemen hielden evenwel aan, ook nadat Goedewaagen 
de directeur-generaal van de NKK, Geert Hoekstra ('die alles overliet aan lagere 
functionarissen'), had ontslagen en in oktober 1942 de ss'er Ewout Otto had 
benoemd tot 'algemeen bestuurder', belast met de dagelijkse leidingvan de NKK.1 0 2 

Vooral de samenwerking tussen het muziekgilde en de afdeling Muziek van het 
DVK liet te wensen over. Zonder enig overleg met het departement stelde vak
groepsbestuurder Beuzenberg in de herfst van 1942 alles in het werk om de 
amateur-dansorkesten, die zich toelegden op het spelen van jazzmuziek, buiten 
de NKK te houden en hij deinsde er ook niet voor terug om op eigen houtje de 
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vakbekwaamheid van de betrokken musici te beoordelen.105 Voor Goverts, die — 
overigens in nauwe samenwerking met Van Steensel van der Aa — zelf een regeling 
voor de amateurorkesten voorbereidde, was het eigengereide optreden van Beu-
zenberg onaanvaardbaar, maar hij slaagde er niet in gildeleider Rijnbergen tot 
sancties te bewegen.104 

De onderlinge verstandhouding tussen Goverts en Rijnbergen werd nog slechter 
toen in oktober 1942 de componist Evert Elsenaar - naaste medewerker van 
Goverts en een van de weinige niet-NSß'ers binnen de NKK — ontslagen werd als 
leider van de vakgroep Volksmuziek, omdat hij zich kritisch zou hebben uitgelaten 
tegenover Rijnbergen.105 Aangezien de bestuurders van de in de vakgroep Volks
muziek opgenomen muziekverenigingen dreigden af te treden wanneer Elsenaar 
niet zou terugkeren, wendde Goverts zich op 5 januari 1943 'als verantwoordelijk 
leider van het Nederlandsche muziekleven' tot Goedewaagen met het verzoek het 
ontslagbesluit onverwijld te vernietigen: 

Tevens verzoek ik den Secretaris-Generaal bij herhaling, de N.K.K. erop te 
wijzen dat op het gebied der muziek geen belangrijke besluiten mogen worden 
genomen en uitgevoerd, die niet tevoren voor advies te mijner kennis zijn 
gebracht.106 

Goedewaagen kreeg echter niet de gelegenheid om de verstoorde verhoudingen 
tussen de ambtenaren van de NKK en zijn departement te herstellen omdat hij 
eind januari 1943 zelf, na hevige aanvaringen met NSB-leider Anton Mussert, door 
Seyss-Inquart werd ontslagen.107 

Al van aanvang af heerste er binnen de NSB ontevredenheid over het door het 
DVK gevoerde propagandabeleid. Seyss-Inquart had de leiding van het departement 
toevertrouwd aan personen die net als hij de ss-ideologie waren toegedaan. 
Goedewaagen en verschillende van diens hoofdambtenaren waren aanhangers van 
de 'Groot-Germaansche gedachte', volgens welke Nederland uiteindelijk deel 
moest gaan uitmaken van Duitsland. Mussert daarentegen sloot annexatie uit en 
zag zichzelf als de leider van een nationaal-socialistische Nederlandse staat die in 
een toekomstige 'Germaanse Statenbond' met Duitsland, haar zelfstandigheid zou 
behouden. Afgezien van raadadviseur W.L.Z. van der Vegte, die overigens in 
december 1941 tot directeur-generaal van de PTT werd benoemd, waren er binnen 
het DVK geen vertrouwelingen van Mussert op hoge posten te vinden.108 

Toen evenwel J. de Weille in de lente van 1942 het hoofdkwartier van de NSB 
rapporteerde over de organisatorische chaos binnen de NKK en Goedewaagen hem 
vervolgens ten overstaan van Mussert voor leugenaar uitmaakte, ontving de 
secretaris-generaal een dagvaarding om te verschijnen voor de Hoge Raad voor 
Discipline der NSB. Omdat Goedewaagen geen gehoor gaf aan de oproep, werd 
hij als lid van de NSB geschorst en drong Mussert er bij het Rijkscommissariaat 
op aan hem ook als secretaris-generaal te ontslaan. Aanvankelijk wees Seyss-Inquart 
dat verzoek af, maar nadat Mussert tijdens zijn bezoek aan Hitler op 10 december 
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1942 te horen had gekregen dat zelfs de Führer in hem 'de leider van het Nederlandse 
Volk' zag en dat er ook geen bezwaar bestond tegen inschakeling van de NSB in 
het openbaar bestuur, viel de wens van de partij niet langer te negeren. 'De 
Rijkscommissaris heeft Goedewaagen op zijn verzoek eervol ontslag verleend', 
meldden de kranten op 29 januari 1943. In een open brief nam Seyss-Inquart 
publiekelijk afscheid van hem: 'Ik zeg U op de meest hartelijke wijze dank voor 
uw verrichtingen op dit oogenblik, nu gij volgens uw wensch weer op weten
schappelijk gebied als hoogleeraar aan de universiteit te Utrecht werkzaam wordt 
gesteld.'10? 

De NSß'er H. Reydon volgde Goedewaagen op als secretaris-generaal van het 
DVK en president van de NKK. I ï O De Leidse hoogleraar en leider van het letterengilde 
Jan P.M.L. de Vries werd benoemd tot vice-president van de NKK.111 Twee weken 
na diens aantreden raakte Reydon evenwel zwaar gewond bij een aanslag van de 
verzetsgroep cs-6.112 Hij werd vervangen door het hoofd van de afdeling Kabinet 
en Juridische Zaken, S.M.S. de Ranitz, die weliswaar lid van de NSB was, maar 
ook begunstigend lid van de Nederlandse ss. De Ranitz trad op als waarnemend 
secretaris-generaal, maar tegen de zin van Mussert bleef hij op die post, ook nadat 
Reydon in augustus 1943 aan zijn verwondingen overleed.115 

De Ranitz was zich goed bewust van de competentieproblemen tussen DVK en 
NKK. 'De stemming bij de Kultuurkamer tegenover de afdeeling Muziek is 
allerslechtst', schreef hij kort voor zijn aantreden als waarnemend secretaris-gene
raal aan Goverts.114 Maar vooralsnog slaagde ook hij er niet in om aan de 
organisatorische chaos en onderlinge conflicten een einde te maken. Die chaos 
werd ten dele veroorzaakt door een toenemend gebrek aan personeel zowel op het 
DVK als bij de NKK. Steeds meer ambtenaren werden in de loop van 1943 als lid 
van de Waffen-ss of het Nederlandsch Vrijwilligerslegioen naar het Oostfront 
gestuurd of kregen een oproep om dienst te doen bij de hulppolitie en in de WA, 
de 'Weerafdeling' van de NSB, hetgeen onder andere bij het bureau Ledenregistratie 
van de NKK tot veel vertraging leidde.115 Maar toch waren het vooral de voortsle
pende ruzies over wederzijdse bevoegdheden die de voortgang van het werk met 
name op het muziekgilde volledig dreigden te stagneren. 

Om de problemen het hoofd te bieden zond De Ranitz begin maart 1943 nadere 
'richtlijnen ter gebiedsafbakening' aan het muziekgilde en de departementale 
afdeling Muziek. In dit rondschrijven werd nogmaals benadrukt dat het DVK 
verantwoordelijk was voor de kultuurpolitiek en dat het muziekgilde als beroeps-
standsorganisatie de economische, vakkundige en sociale belangen van zijn leden 
diende te behartigen: 'Daar vrijwel alle economische en sociale maatregelen tevens 
gevolgen hebben ten aanzien van de Kultuurpolitiek, is het muziekgilde gehouden 
voortdurend in overleg te treden met de afdeeling muziek van het Departement.' 
Omgekeerd moest ook het departement overleg plegen met het Muziekgilde 
wanneer er maatregelen werden genomen, 'welke ingrijpen in de economische en 
sociale aangelegenheden van de kultuurwerkers'.116 Met betrekking tot de gesub
sidieerde orkesten beloofde De Ranitz in een aanvullende notitie dat het depar-
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tement van 'alle stukken van financieelen aard' een afschrift naar het muziekgilde 
zou zenden.117 

Volgens Rijnbergen, die op 25 maart 1943 een uitvoerige raportage over de 
competentieproblemen aan Bergfeld stuurde, kwam daar evenwel niets van terecht: 
'Widerholte Bitten an die Abteilung Muzik - auch nach der letzten Gebietsabgren
zung durch Herrn de Ranitz - der angeforderten Unterlagen unumwunden zu 
befehlen, hatten äußerst wenig Erfolg.' Het departement, dat al een jaar langer 
functioneerde dan het muziekgilde, was er inmiddels zo zeer aan gewend allerlei 
aangelegenheden te behandelen die eigenlijk bij het muziekgilde thuishoorde, 'daß 
es diese ganz einfach nicht loslassen kann'.118 Bergfeld zond het relaas van Rijn
bergen rechtstreeks naar De Ranitz, voorzien van enkele kanttekeningen: 'Man 
muß das Musikgilde arbeiten lassen', schreef hij, en Goverts diende beter met 
Rijnbergen samen te werken 'auch schon im Anfang von Planungen'.119 In een 
schriftelijke reactie gaf De Ranitz toe dat Goverts sommige aangelegenheden 
moeilijk kon loslaten, 'uit vrees dat zaken, welke thans goed loopen, in het 
muziekgilde zullen worden verprutst'. Anderzijds vermeden Rijnbergen en Vink 
ook elk contact met Goverts, 'uit vrees voor een soort voogdij'. De Ranitz was 
het er volkomen mee eens dat het departement het gilde moest laten werken, maar 
na diverse pogingen om tussen Rijnbergen en Goverts te bemiddelen, was hij tot 
de conclusie gekomen dat Rijnbergen het gilde als een 'zelfstandig Verwaltungs-
apparaat' beschouwde: 'Wanneer de heer Rijnbergen op zijn standpunt blijft staan, 
zie ik geen andere mogelijkheid, dan dat de heer Rijnbergen verdwijnt.'120 

Het dieptepunt in de verhoudingen tussen het DVK en de NKK werd bereikt 
toen het muziekgilde eind maart 1943 nieuwe examenregelingen voor solisten en 
organisten aankondigde. Aanleiding vormde een concept-artikel in De Wereld der 
Muziek, waarin sprake was van een verplicht 'bekwaamheidscertificaat' voor 
deelnemers aan de centrale solistenauditie. Alvorens tot publicatie over te gaan, 
had redactiesecretaris Van Steensel van der Aa, op zaterdagochtend 27 maart 1943 
eerst een onderhoud met De Ranitz. Hij was daartoe uitgenodigd door algemeen 
bestuurder Otto, aan wie het bewuste artikel ter beoordeling was voorgelegd.121 

De Ranitz stemde in met publicatie, mits men zich zou beperken tot de 
mededeling 'dat de Leider van het Muziekgilde in speciale gevallen ontheffing 
kan verleenen voor wat de diploma's betreft'.122 In het algemeen, zo meende hij, 
viel het organiseren en afnemen van examens onder de kultuurpolitieke taak van 
het departement en was de NKK in deze niet meer dan een uitvoerend orgaan. 
Volgens hoofdredacteur Frans Vink, die een uitvoerig rapport had opgesteld naar 
aanleiding van hetgeen Van Steensel van der Aa hem had verteld over het 
onderhoud, zag De Ranitz ook in het Commissariaat voor niet-commercieele 
Vereenigingen en Stichtingen een 'uitvoerend instrument'. De secretaris-generaal 
overwoog zelfs om de liquidaties, die hij als gemachtigde had uitgevoerd, weer 
ongedaan te maken, voorzover de betrokken verenigingen zich ook met culturele 
aangelegenheden bezighielden.123 Tijdens een bijeenkomst van het muziekgilde 
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April 1939: Duke Ellington (op de fiets) met enkele leden van zijn orkest voor het 
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in Den Haag. Links: Willem van Steensel 

van der Aa met (achter hem) Constantin Poustochkine en Eddy Crommelin. 
[foto NJA] 



Van links naar rechts: Jan Govert Goverts, onbekende vrouw, Tobie Goedewaagen, 
GKzbv Fritz Schmidt en Sebastiaan de Ranitz tijdens een 

bezoek aan Limburg in 1942. [foto NIOD] 

Willem Arie Herweyer 
[foto NIOD] 

Ewout Otto [foto NIOD] 



Dirk J .H.W. Spanjaard [foto NIOD] Willem H.A. van Steensel van der Aa 

[foto NIOD] 

Jan Govert Goverts [foto NIOD] Sebastiaan M.S. de Ranitz [foto NIOD] 



Theo Uden Masman in 1940 [foto Herman Openneer] 

De Ramblers in 1942. Van links naar rechts: Jacques Pet, Kees Kranenburg, 
Fred van Ingen, André van der Ouderaa, Marcel Thielemans, Wim Poppink, 

Jack Bulterman, Frits Reinders, George van Helvoirt, Ferry Barendse en 
Theo Uden Masman. [foto Herman Openneer] 



Piet van Dijk [foto Herman Openneer] 

Het orkest van Piet van Dijk in 1942 met Piet van Dijk (ts), 

Willy van de Casteel (p), Anny Xhofleer (z), Arie Valkhoff (b), 
Theo Koppes (dr) en Thijs Levendig (tp) [foto Herman Openneer] 



Het orkest van Ernst van 't Hoff (Brussel februari 1944) [foto Herman Openneer] 

Freddy Johnson (p), Max Woiski (ts), Mike Hidalgo (g) en 
Martin Sterman (dr) begin 1941 in de Savoy-Bar aan het 

Amsterdamse Leidscheplein [foto N I ó D ] 



Het orkest Hidalgo dat optrad in café Het Wagenwiel aan de Nieuwendijk in Amsterdam 
in 1943. Van links naar rechts: Lodewijk Rudolf Arthur Parisius alias Kid Dynamite (ts), 
Jules Zeegelaar (b), Lou Holtuin (dr) en Mike Hidalgo (tp). [foto Herman Openneer] 



Het orkest van Dick Willebrandts tijdens een optreden begin 1943 in het Amsterdamse City 

Theater. Van links naar rechts, voorgrond: Ben Libosan (ts,z), Jan de Vries (z), 

Nelly Verschuur (z), Pi Scheffer (tb, arr, z); achter: Dick Willebrandts (p), 
Wim Kroon (b), Aldert Dekker (dr), Bep Rowold (ts), Han de Willigen (g), 

Jan van Hest (tp), Cees Verschoor (kl, as), Kees van Dorsser (tp), Francis Bay (tb), 

Frans van der Meer (tp), Tinus Bruijn (as) en Kees Bruijn (ts). [foto Herman Openneer] 

Aankomst van de Duitse 'Rundfunkstaffel 1' onder leiding 
van Arthur Freudenberg bij de AVRO-studio in Hilversum 

op 15 mei 1940. [foto Het Leven 16-5-1940] 
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op maandag 29 maart 1942, werd een en ander nog eens bevestigd door Van 
Steensel van der Aa: 

Het vakvereenigingswerk moet worden overgenomen door de Nederlandsche 
Kultuurkamer, doch de rest blijft ressorteren onder de vereenigingen, omdat 
Kam. de Ranitz van mening is, dat een beroepsstandsorganisatie als de 
Nederlandsche Kultuurkamer geen examens kan uitschrijven.12^ 

Otto, die ook op de vergadering aanwezig was, reageerde verbolgen: 'Deze tegen
stelling tusschen Departement en Kultuurkamer treedt niet alleen bij het Muziek-
gilde naar voren, doch ook op andere terreinen.' Hij haalde diverse voorbeelden 
aan: het gilde voor beeldende kunsten kreeg van het departement geen toesteming 
om tentoonstellingen te organiseren en prijsvragen uit te schrijven; het letterengilde 
mocht zich niet bemoeien met de belangenvereniging van boekhandelaren, en de 
afdeling Sociale Zaken was door De Ranitz op de vingers getikt omdat ze het 
voorzieningenfonds voor kunstenaars probeerde over te nemen zonder voorafgaand 
overleg met het ministerie van Sociale Zaken, dat het fonds beheerde. Ten aanzien 
van het laatste punt merkte Vink evenwel op dat hij 'als liquidateur van de NTV', 
wel degelijk telefonisch en schriftelijk overleg had gepleegd met de secretaris
generaal van Sociale Zaken, R.A. Verwey, maar dat er tot op heden nog niet was 
gereageerd op zijn voorstel om het fonds per 1 april over te dragen. 'Het is niet 
mogelijk te werken, als iedere maatregel op de langebaan wordt geschoven', 
concludeerde Otto: 'Dat is toch geen tempo voor een revolutie!'12^ 

Weliswaar onderschreef hij dat het DVK verantwoordelijk was voor de kultuur-
politiek, maar wanneer het departement ook de uitvoering van die politiek in 
eigen hand hield, was dat in strijd met het nationaal-socialisme: 'dan zou hier 
sprake zijn van staats-absolutisme. Dan is de leider van een bepaalde afdeeling 
van het Departement een dictator op zijn gebied.' Volgens Van Steensel van der 
Aa was De Ranitz evenwel van mening dat er geen scheidingslijn bestond tussen 
departement en Kultuurkamer: 'Aan iedere kwestie zit ook een kultuur-politieke 
zijde, zoo zeide hij.' Otto stelde evenwel dat op die manier iedere maatregel van 
de NKK op grond van kultuurpolitieke redenen ongedaan gemaakt kon worden, 
waarop Gildeleider Rijnbergen - indachtig de kwestie Elsenaar - met instemming 
reageerde: 'De N.K.K. heeft nooit iets van het departement tegengewerkt. Het 
omgekeerde is echter maar al te vaak het geval. Als het Muziekgilde eens boos 
wordt, klinkt direct het parool: "Halt! Persoonlijk!".'126 

Van Steensel van der Aa probeerde nog aan te sturen op een compromis. Hij 
stelde voor de FNTV in het muziekgilde te laten voortbestaan, waarbij de leider 
van het muziekgilde tevens als voorzitter van de federatie zou fungeren, maar 
zowel Otto als Vink waren fel tegen, 'omdat het staats-absolutisme van het 
Departement evenzeer voor de Federatie zou gelden'.127 Besloten werd om de 
verhouding tussen departement en Kultuurkamer de volgende dag te bespreken 
met Goverts en De Ranitz. Mocht er geen bevredigende oplossing gevonden 
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worden, dan was het volgens Otto beter wanneer men verzocht de Kultuurkamer 
op te heffen. Dat verzoek zou 'met vreugde worden begroet', meende Van Steensel 
van der Aa, 'omdat men zich daaromtrent reeds vele malen heeft uitgelaten'. Otto 
was het daar evenwel niet mee eens. Hij had 'vertrouwen in de Beweging', maar 
mocht men er onverhoopt toch niet uitkomen, dan zou hij bedanken als algemeen 
bestuurder. Ook Rijnbergen zou opstappen als Elsenaar op de afdeling Muziek 
van het departement bleef voortwerken 'aan dingen, die door de N.K.K. behandeld 
zouden moeten worden'.128 

De confrontatie tussen Otto en De Ranitz resulteerde evenwel niet in het 
onmiddellijk vertrek van de Kultuurkamer-functionarissen. Otto protesteerde 
heftig tegen 'het toezicht van het departement', dat 'tot een curateele' geworden 
was, maar omgekeerd had ook De Ranitz een hele lijst met klachten verzameld 
over het muziekgilde: het modelcontract lichte muziek, dat al negen maanden 
geleden voorbereid was door voormalig NTB-voorzitter Bloem, bleek nog steeds 
niet te worden toegepast; 'Chaos'; perspublicaties werden niet voorgelegd; Beu-
zenberg trad eigenmachtig op en uitte 'dreigementen' tegenover amusementsmu-
sici, en in het algemeen had men liever met 'het Nat. Soc. Departement' te doen 
dan met de NKK. 'Oorzaak: gebrek aan persoonlijk vertrouwen en contact,'129 

Weliswaar werd er ten aanzien van de examens een compromis bereikt — de NKK 
mocht 'in enkele gevallen' een cursus op touw zetten om 'volwaardige leden' op 
te leiden — maar het organiseren van tentoonstellingen en het uitschrijven van 
prijsvragen bleef voorbehouden aan het departement.130 

Bovendien stond De Ranitz op het standpunt dat het gebrek aan samenwerking 
met het departement te wijten was aan het feit dat door de ziekte van Reydon 'de 
personeele Unie — secretaris-generaal, president kultuurkamer — zij het niet theo
retisch, dan toch practisch verbroken was'.131 Hij meende derhalve dat hij als 
waarnemend secretaris-generaal ook waarnemend president van de NKK ZOU 
moeten zijn. Bergfeld, met wie hij over deze kwestie had gesproken, was het met 
hem eens, maar volgens Otto mocht De Ranitz bij verschil van mening alleen op 
de stoel van de secretaris-generaal gaan zitten: 'Het practische verschil is dit: 
Bevelen van den President zal de Algemeen Bestuurder moeten opvolgen; tegen 
aanwijzingen van den Secretaris-Generaal, die hij b.v. onnationaal-socialistisch 
acht, kan hij bezwaren inbrengen bij de Beweging.' Uiteindelijk werd overeenge
komen dat Otto alle klachten van de NKK over het departement één maal in de 
week op donderdag met De Ranitz zou bespreken, maar de kwestie over het 
waarnemend-presidentschap bleef vooralsnog onopgelost.132 

Professor Jan de Vries was van mening dat hij als vice-president van de NKK de 
aangewezen persoon was om gedurende de afwezigheid van Reydon als waarne
mend-president op te treden. Om Bergfeld van zijn gelijk te overtuigen, vroeg hij 
op 2i april 1943 aan zijn medewerkers om schriftelijk te rapporteren over alle 
'belangrijke maatregelen' die 'door het Departement zijn getorpedeerd'.133 Tege
lijkertijd dreigde hij in een brief aan Bergfeld met zijn ontslag, 'weil ich in allen 
entscheidenden Fragen dem Urteil des Departements unterstellt bin'.134 Weliswaar 
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stond Bergfeld principieel achter De Ranitz, maar vooralsnog verzuimde hij 
openlijk stelling te nemen in het conflict. In plaats daarvan kreeg algemeen 
bestuurder Otto volgens eigen zeggen 'de opdracht maar zoowat tusschen de 
klippen door te zeilen'. Nadat Otto op i juli 1943 voor een zes-weekse opleiding 
naar het ss-Schulungslager te Avegoor bij Amersfoort was vertrokken, dreef De 
Ranitz de ruzie met De Vries op de spits. Seyss-Inquart, aan wie De Vries zelfde 
kwestie had voorgelegd, stelde uiteindelijk de secretaris-generaal in het gelijk. De 
Vries diende daarop zijn ontslag in.135 

'Inmiddels is de samenwerking met de NKK goed te noemen', constateerde De 
Ranitz op 16 juli 1943 tijdens de twee-wekelijkse vergadering met zijn afdelings
hoofden. Omdat het de honderdste bijeenkomst van de departementsraad betrof, 
waren de notulen verluchtigd met enkele illustraties. Boven agendapunt 1, 'Ver
houding Departement - N.K.K.', prijkte een tekening van twee touwtrekkende 
ambtenaren.136 Een maand later, toen Seyss-Inquart het waarnemend-president
schap formeel had toegewezen aan De Ranitz, kwam het onderwerp opnieuw aan 
de orde in de departementsraad: 

De nu definitief geregelde verhouding met de Kultuurkamer brengt mede, dat 
de Kultuurkamer in velerlei opzichten meer moet worden ingeschakeld. Het 
is tegenover de leden van de Kultuurkamer en tegenover de kunstenaars 
dikwijls beter althans de schijn te wekken, dat de Kultuurkamer het uitvoerend 
lichaam is, terwijl in wezen het Departement organiseert.137 

Nadat Otto halverwege augustus was teruggekeerd uit Avegoor, stelde hij evenwel 
vast dat er tijdens zijn afwezigheid nog maar weinig veranderd was: 'Oude 
richtlijnen werden niet herroepen en nieuwe werden niet gegeven.'I38 Voor 
Rijnbergen vormde het voortdurende gebrek aan samenwerking met de departe
mentale muziekafdeling en met de hoofdafdelingen van de NKK uiteindelijk 
aanleiding om zijn ontslag in te dienen. 'Beide instanties werken zeer remmend 
op de goede gang van zaken van het muziekgilde', schreef hij op 26 augustus 1943 
aan De Ranitz, 'hetgeen ik in hooge mate schadelijk acht voor het Nederlandsche 
muziekleven en de Nederlandsche musici, zelfs zoodanig dat ik hiervoor langer 
geen verantwoordelijkheid meer meen te kunnen dragen.'139 Tegenover de be
stuurders en gildeleiders van de NKK verklaarde De Ranitz dat hij Goverts had 
belast met de voorlopige leiding van het muziekgilde, 'onder voorwaarde, dat alles 
wat bij het MKG behoort, ook door dit gilde zal geschieden'.140 

Met De Ranitz als waarnemend president van de NKK en Goverts als plaatsver
vangend leider van het muziekgilde leek de competentiestrijd tussen de NKK en 
het DVK definitief beslist in het voordeel van de laatste. Alleen Otto werkte volgens 
De Ranitz nog te veel volgens zijn eigen ideeën.141 Weliswaar benadrukte de 
algemeen bestuurder in een uitvoerig memorandum over de situatie van de NKK 
dat ook hij een voorstander was van het idee om de NKK in te schakelen bij 'de 
uitvoering der kultuurpolitieke maatregelen van het departement' en dat hij het 
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DVK beschouwde 'als leidinggevend, als Führungsinstituut ' , maar De Ranitz 

vertrouwde hem niet.142 Hij prefereerde een minder invloedrijke persoon aan de 

top van de NKK en verweet Ot to ondisciplinair gedrag, omdat hij zijn memorandum 

met de gildeleiders had besproken. Een reële grond voor ontslag ontbrak echter 

en derhalve werd O t to in november 1943 op non-actief gesteld.143 De jurist Dirk 

Spanjaard, die ook na het ontslag van Geert Hoekstra in 1942 al eens enkele weken 

als waarnemend directeur-generaal was opgetreden, werd op 18 november 1943 

benoemd tot waarnemend algemeen bestuurder.144 

Resultaten 

Voor Bergfeld waren alle conflicten rond benoemingen en wederzijdse bevoegd

heden van ondergeschikt belang. Eind maart 1943, toen de machtsstrijd tussen 

het muziekgilde en het DVK het hevigst was, gaf hij te kennen 'de oprichting van 

de N.K.K. in dit stadium van de oorlog' te betreuren.14* Kort tevoren waren tijdens 

razzia's op diverse plaatsen in het land, zo'n 1800 jongeren opgepakt als vergelding 

voor de moord op de commandant van het Nederlandse legioen, generaal H.A. 

Seyffardt. De arrestaties, alsmede de daaropvolgende aankondiging van de ver

plichte arbeidsinzet voor studenten hadden tot hevige verontwaardiging en pro

testen geleid en de onrust werd nog vergroot toen de Generalkommissar fur Finanz 

und Wirtschaft, H . Fischböck, vanwege de grote behoefte aan werkkrachten in 

de Duitse oorlogsindustrie, op 15 maart 1943 de sluiting verordonneerde van alle 

niet 'oorlogsnoodzakelijke' luxe bedrijven, waaronder cafés, restaurants en dans

scholen.146 Bergfeld vreesde dat de NKK met 'de uitzending van vakgroepformu

lieren opnieuw onrust in den lande zou veroorzaken' en achtte om die reden 

'verzending niet gewenscht'. Voor de gildeleiders en vakgroepbestuurders was een 

dergelijke beslissing evenwel onaanvaardbaar. Opschorting van de ledenregistratie 

zou ook het totstandkomen van 'opbouwende maatregelen' vertragen en werd 

derhalve niet overwogen. I4? 

Wel stelde men alles in het werk om de NKK zoveel mogelijk als een politiek 

neutrale beroepsorganisatie te presenteren. Vooral de organisatoren van het mu

ziekgilde lieten geen gelegenheid voorbij gaan om de beroepsmuzikanten van hun 

goede bedoelingen te overtuigen. Er werden betere tijden aangekondigd voor hen 

die in het amusementsbedrijf werkzaam waren en wanneer musici door bijzondere 

omstandigheden hun inkomen geheel of gedeeltelijk dreigden te verliezen, maakte 

men zich sterk voor een rechtvaardige vergoeding. Al op 17 februari 1943 was er, 

naar aanleiding van een plotselinge vervroeging van het sluitingsuur van cafés, 

restaurants en cabarets in Amsterdam en Den Haag, een speciale regeling getroffen 

voor de uitbetaling van de muzikanten. O o k bij volledige sluiting moest nog 

minimaal 50 procent van het totale loon betaald worden.148 Musici die ten gevolge 

van de door Fischböck verordonneerde sluiting van horecabedrijven zonder arbeid 

kwamen, konden eveneens rekenen op de steun van het muziekgilde. Volgens een 
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rapport van de vakgroep amusementsmusici werden na bemiddeling door de 
vakgroep '8 orkesten en 65 musici, binnen 14 dagen wederom tewerk gesteld'. 
Bovendien was een schadevergoedingsregeling voorgelegd aan 'de gemachtigde 
voor den arbeid', C.J. van Rijst, 'zoodat de amusementsmusici practisch niet 
benadeeld zijn geworden'.149 

Toen de Generalkommissar fur das Sicherheitswesen, Hans Albin Rauter, als 
reactie op de april-mei-stakingen in 1943 het politiestandrecht afkondigde, bepleitte 
Dirk Spanjaard, die op dat moment nog hoofd was van de afdeling Juridische 
Zaken van de NKK, wederom een schadevergoeding voor gedupeerde musici. 
Volgens de beschikking van Rauter mocht er op iedereen die zich tussen acht uur 
's avonds en zes uur 's ochtends op straat bevond, geschoten worden en derhalve 
moesten de cafés eerder sluiten.150 Muziekuitvoeringen werden veelal naar de 
middag verplaatst, dan wel geheel of gedeeltelijk afgelast. Het departement van 
Sociale Zaken had bepaald dat musici aanspraak konden maken op ten hoogste 
50 procent van het afgesproken loon, indien zij 'tengevolge van de sluiting van 
restaurants, bars en nachtlokalen' hun optreden hadden moeten staken.151 Span
jaard meende evenwel dat de beschikking 'zeer onduidelijk en onvolledig' was en 
wist na telefonisch overleg met 'de gemachtigde voor den arbeid', C.J. van Rijst, 
te bewerkstelligen dat bij verplaatsing van een uitvoering naar de middaguren 100 
procent van de overeengekomen gage uitbetaald moest worden. Bij afgelaste 
optredens diende over de uren die vóór het sluitingsuur zouden zijn gevallen 
eveneens 100 procent betaald te worden en over de uren daarna 50 procent.152 

Tijdens een bijeenkomst van amusementsmusici op 23 augustus 1943 in hotel 
Krasnapolsky in Amsterdam werden de voordelen van het muziekgilde nog eens 
opgesomd door Dirk Beuzenberg. Het modelcontract, waarin bepalingen over 
een wekelijkse vrije dag, rusttijden, vakanties en reisvergoedingen waren opgeno
men, zou binnenkort verschijnen. De NKK zou zelf de arbeidsbemiddeling ter 
hand gaan nemen 'om de belangen der musici te dienen en niet om particulieren 
rijk te maken'. Oneerlijke concurrentie door amateurs werd onmogelijk gemaakt 
door strengere controles en het uitgeven van werkvergunningen voor amateurs. 
Om te voorkomen dat musici door de fiscus te hoog werden aangeslagen, stelde 
Beuzenberg de invoering van een lidmaatschapsboek in het vooruitzicht, waarin 
werkgevers de lengte van het dienstverband en het totale bedrag aan uitgekeerde 
gage moesten optekenen. Behalve een vereenvoudigd systeem van maandgages 
zouden er bovendien vastgestelde minimumgages ingevoerd worden. 

Een probleem vormde evenwel het gebrek aan goed geschoolde musici: 'Wij 
zullen alles doen om goede krachten aan te kweeken', beloofde Beuzenberg en hij 
kondigde aan te dien einde alle amusementsmusici in te delen in kwaliteitsklassen. 
Degenen die op 1 januari 1937 reeds het vak uitoefenden, werden geacht tot de 
beste musici te behoren: 'de prutsers echter moeten harde maatregelen verwachten.' 
Zij dienden zich, ten overstaan van een uit drie personen bestaande commissie, 
te onderwerpen aan een proeve van bekwaamheid. Afgewezen musici mochten 
niet meer optreden, maar kregen na een jaar de gelegenheid opnieuw te solliciteren. 
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Beuzenberg eindigde zijn toespraak met een verwijzing naar de vele geruchten 
die over hem de ronde deden: 

'Als je maar met B. bevriend bent, krijg je alles gedaan.' 'Als je B. maar een 
kistje sigaren geeft dan kom je wel aan een snabbeltje.' Spreker geraakte vol 
vuur toen hij deze kwaadsprekerijen aan het licht bracht. Hij achtte zich ernstig 
aangetast in zijn eer als frontsoldaat en zei, dat hij, wanneer hij deze menschen 
te pakken kreeg, hij zijn handen niet thuis zou houden, ja, hij zou de roddelaars 
zelfs kunnen dooden! Bij deze uitlating was het doodstil in de zaal en wisten 
de menschen niet hoe zij zich moesten houden.1^ 

De gildebladen 

Behalve in het septembernummer van De Musicus werd er in de pers geen aandacht 
besteed aan de bijeenkomst, tot grote ontevredenheid van Rijnbergen. Op 27 
augustus, daags nadat hij zijn ontslag had aangekondigd, schreef hij aan De Ranitz: 

Het ware nu wel zeer gewenscht geweest, dat van deze vergadering verslag in 
de pers was verschenen. Dit is, naar ik verneem, door het Departement 
verboden geworden althans ongewenscht geacht. Ik moet U thans toch wel 
met nadruk er op wijzen, dat het niet-publiceeren van een verslag te betreuren 
is, juist omdat hiermee een middel om het Muziekgilde populair te maken tot 
eigen schade werd verwaarloosd.15^ 

Volgens het maandrapport van de NKK over augustus 1943 was de vergadering 'in 
alle opzichte een groot succes'. Gemeten naar de opkomst, 'ruim 875 musici', was 
dat ook zo.1** De bijeenkomst had tot doel het muziekgilde te introduceren bij 
de amusementsmusici, een grote maar - vanwege de vaak kortstondige contracten 
en ondoorzichtige arbeidsverhoudingen in de amusementsbranche - tevens moei
lijk te bereiken groep. Om de musici regelmatig te kunnen informeren over de 
vele ophanden zijnde nieuwe regelingen en verordeningen, was het evenwel 
noodzakelijk dat de vakgroep amusementsmusici kon beschikken over een eigen 
orgaan. Met de overname van het reeds bestaande 'Algemeen Nederlandsch 
Vaktijdschrift voor de muziek en het Amusementsbedrij f, De Musicus, hoopte 
men in die behoefte te voorzien. 

De Musicus was een van de weinige muziekbladen die de grootscheepse pers
reorganisatie van 1941 hadden overleefd. Vanwege de stagnerende import van 
grondstoffen uit Scandinavië en de daaruit voortvloeiende papierschaarste had de 
Presse Abteilung van het Rijkscommissariaat in samenwerking met de eind juni 
1941 door GKzbv Schmidt ingestelde 'commissie voor de persreorganisatie' (CPR), 

een groot aantal verschijningsverboden afgekondigd. De CPR stond onder voor
zitterschap van Max Blokzijl, hoofd van de afdeling Perswezen van het DVK, en 
voor het uitvoerende werk was op deze afdeling een speciaal bureau ingericht, dat 
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werd geleid door de bedrijfsleider van de NV Drukkerij v/h L.E. Bosch & Zoon 
uit Utrecht, B.L. Poelstra.156 De 'concentratie' van de muziektijdschriften ge
schiedde op advies van de afdeling Muziek. Daar circuleerde eind 1941 een lijst 
met 29 muziekorganen waaraan na 15 december geen papier meer geleverd mocht 
worden. Slechts negen bladen, waaronder De Wereld der Muziek en De Musicus, 
mochten voorlopig nog wel bevoorraad worden.157 

In de loop van 1942 werden echter ook deze tijdschriften geconfronteerd met 
een beperking van de papiertoewijzing. Eind oktober kreeg redactiesecretaris Van 
Steensel van der Aa tijdens een onderhoud met het plaatsvervangend hoofd van 
de afdeling Perswezen, Marinus Adolf van Huut, te horen dat men voor De Wereld 
der Muziek een ingrijpende papierbezuiniging wilde afkondigen. De omvang van 
het blad moest worden teruggebracht van 36 naar 16 à 20 pagina's, maar volgens 
Van Steensel van der Aa zou er bij een dergelijke inkrimping voor musicologische 
beschouwingen geen ruimte overblijven, aangezien in het toekomstige orgaan van 
het muziekgilde de mededelingen van de verschillende vakgroepen voorrang 
kregen. In een memorandum voor de afdeling Algemene Zaken van de NKK 
verzocht hij dan ook om alles in het werk te stellen om uitvoering van de plannen 
te voorkomen: 'desnoods zouden ter verkrijging van de noodige speling nog enkele 
andere bestaande tijdschriften zonder schade voor het muziekcultureele leven 
kunnen worden opheven'. Als voorbeeld noemde hij het maandblad Caecilia en
de muziek, waarin voorheen ook Goverts radiorecenties verschenen: 'Een uitgave, 
die slechts een kleinen lezerskring van leeken bezit en die geen enkel muziekcul-
tureel belang dient.'*58 

Vooralsnog slaagde Van Steensel van der Aa er in om de publicatie van De 
Wereld der Muziek in een gereduceerde omvang van 28 pagina's veilig te stellen. 
Tegelijkertijd maakte hij haast met de voorbereidingen om het tijdschrift om te 
vormen tot officieel orgaan van het muziekgilde. Op 1 februari 1943 presenteerde 
hij een memorandum waarin precies uiteengezet werd hoe het blad moest gaan 
functioneren zodra het door het muziekgilde was overgenomen. De Wereld der 
Muziek zou eenmaal per maand in een oplage van 5000 exemplaren verschijnen 
voor rekening van de NKK. De druk, de administratie, de advertentiewerving en 
de expeditie — voorheen verzorgd door de firma W.L. Salm & Co te Amsterdam 
- werden toevertrouwd aan de NV Drukkerij v/h L.E. Bosch & Zoon uit Utrecht.15^ 

Omdat de verschillende vakgroepbelangen moeilijk in een orgaan te combineren 
waren, bepleitte Frans Vink bovendien dat er naast De Wereld der Muziek nog 
drie andere muziekbladen ter beschikking van het muziekgilde werden gesteld. 
Ten behoeve van de Leekengroep Volksmuziek moesten zowel Euphonia (het 
orgaan van de Nederlandschen Bond van Zangvereenigingen) als Musica (het 
orgaan van de Nederlandschen Bond van Dilletantenorkesten) overgenomen 
worden. Van beide bladen was Evert Elsenaar de hoofdredacteur. De Musicus zou 
als toekomstige orgaan van de vakgroep amusementsmusici moeten gaan verschij
nen en De wereld der muziek als orgaan van de overige vakgroepen: 'Deze organen 
kunnen onmogelijk worden vereenigd, omdat de belangen van de hier bedoelde 
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groepen zoozeer uiteenloopen, dat van onderlinge belangstelling geen sprake zou 
kunnen zijn.' De uitgave van 'een blad voor allen' was volgens Vink papierver
spilling en derhalve 'niet verantwoord'.160 

Weliswaar gingen zowel Otto als Goverts akkoord met de door Vinkvoorgestelde 
plannen, maar de toewijzing van het benodigde papier, vooral voor De Musicus, 
bleef problematisch. In juni 1943 bepaalde het Referat Zeitschriften, resonerend 
onder de HAVP van het Rijkscommissariaat, dat het blad wegens papierschaarste 
in zijn geheel diende te verdwijnen. Govers schreef daarop een uitvoerige nota 
aan de leider van het Referat, E. Haagn, waarin hij uiteenzette dat opheffing van 
De Musicus geen enkele papierbesparing opleverde, omdat de tweemaal per maand 
in dit tijdschrift gepubliceerde engagementslijsten onmisbaar waren bij de con
certbemiddeling. Om die reden zouden zowel de erkende impresario's als het 
muziekgilde hun toevlucht moeten nemen tot de uitgave van een nieuw blad, wat 
juist meer papier vergde.101 Nadat ook Bergfeld op verzoek van Goverts met Haagn 
over de kwestie had gesproken, werd er in augustus 1943 toch toestemming verleend 
om de uitgave van De Musicus te continueren, in een oplage van 3500 exemplaren 
en met een maandelijks papierverbruik van 150 kilogram.102 

De Wereld der Muziek werd niet met opheffing bedreigd, maar wel moest de 
omvang van het blad op last van de afdeling Perswezen per 1 juli 1943 opnieuw 
worden teruggebracht. Ditmaal van 28 tot 14 pagina's per maand. Redactiesecretaris 
Van Steensel van der Aa protesteerde wederom. Op 27 juli 1943 schreef hij de 
afdeling Perswezen dat de papiertoewijzing 'ten eenenmale onvoldoende' was, 
omdat het blad per 1 oktober als orgaan van het muziekgilde zou gaan verschijnen, 
wat een verhoging van de oplage vereiste van 1800 naar 5000 exemplaren per 
maand. Gezien het sociale, wetenschappelijke en culturele belang van het tijdschrift 
was het noodzakelijk dat de huidige omvang gehandhaafd bleef. Bovendien kon 
'het officieele orgaan van het Muziekgilde der Ned. Kultuurkamer om prestige-
redenen niet slechter voor den dag komen dan het oude vereenigingsorgaan'. Van 
Steensel van der Aa wees erop dat in Duitsland nog minstens negen vaktijdschriften 
werden uitgebracht, terwijl in Nederland 'zonder protest dezerzijds' alle tijdschrif
ten op het gebied der ernstige muziek succesievelijk waren opgeheven. 'Als uiterste 
concessie zou ik, ten bewijze dat het Muziekgilde niet ongenegen is alle mede
werking te verleenen, een inkrimping van vier bladzijden per maand willen 
voorstellen.'1"3 

Vijf weken later kondigde Frans Vink in het septembernummer van De Wereld 
der Muziek de komst van de nieuwe gildebladen aan: 

'De Wereld der Muziek' verschijnt als orgaan der FNTV in deze aflevering voor 
het laatst, omdat ook de federatie binnenkort zal ophouden te bestaan. 
Overeenkomstig de noodzakelijke onderscheiding van groepsbelangen zullen 
vier organen ter beschikking van het Muziekgilde worden gesteld.104 
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In het contract met de NV Drukkerij v/h L.E. Bosch & Zoon - die overigens kort 
tevoren was opgekocht door Mussert en inmiddels volledig ten dienste stond van 
de NSB - werd de omvang van De Wereld der Muziek uiteindelijk bepaald op 16 
pagina's. Het blad zou eenmaal per maand uitkomen, voor de eerste keer op 15 
oktober i943.l65 De Musicus v/as half zo dik, maar verscheen tweemaal per maand. 
Met hoofdredacteur J.C. Kistemaker, die tevens eigenaar was van het blad, werd 
overeengekomen dat de officiële mededelingen van het muziekgilde, waarvoor 
Van Steensel van der Aa de redactionele verantwoordelijkheid droeg, op de 
voorpagina zouden worden afgedrukt en dat alle amusementsmusici die in het 
bezit waren van een lidmaatschapsboek, gratis een exemplaar toegezonden kre
gen.166 

Van Steensel van der Aa werd benoemd tot 'redactiesecretaris van het muziek
gilde'. In die functie hield hij zich niet alleen bezig met de financiële en organi
satorische gang van zaken rond de vier gildebladen, maar ook met de selectie en 
beoordeling van kopij. Dat bracht hem herhaaldelijk in conflict met de betrokken 
hoofdredacteuren. 'Hij heeft getracht als "redactie-secretaris" van het muziekgilde 
invloed te krijgen in mijn tijdschriften en mij als hoofdredacteur te censureeren', 
verklaarde Evert Elsenaar na de oorlog tegenover de commissie voor de perszui
vering.1*^ Om dezelfde reden kwam ook Frans Vink keer op keer in botsing met 
Van Steensel van der Aa. Eind oktotober 1943 schreef hij een brief aan algemeen 
bestuurder Otto, met het voorstel om Van Steensel van der Aa te vervangen door 
de NSß'er A. Wiesehaan, die op dat moment werkzaam was als muziekrecensent 
bij de Deutsche Zeitung in den Niederlanden. Hij zou als 'perschef van de kultuur-
kamer' het redactiesecretariaat van de gildebladen moeten overnemen.1 8 

Directe aanleiding voor Vinks voorstel vormde het feit dat Van Steensel van 
der Aa per 1 november 1943 een nieuwe betrekking bij NV de Arbeiderspers in 
Amsterdam had aanvaard. Al op 28 september had de directeur van de Arbeiders
pers, H.J. Kerkmeester, die tevens leider was van de vakgroep tijdschriften van 
het persgilde der NKK en NSB-lid sedert 1932, hem aangeboden om tegen een salaris 
van ƒ3600,- per jaar in dienst te treden als muziekredacteur op de kunstredactie 
van Het Volk, het voormalige socialistische dagblad dat al sinds het begin van de 
bezetting volledig door de NSB gecontroleerd werd.l69 Voor Van Steensel van der 
Aa, die als commies bij het muziekgilde slechts ƒ3151,80 per jaar verdiende (incl. 
kindertoeslag), betekende het aanbod een aanzienlijke inkomensverbetering.1?0 

Te meer omdat Kerkmeester er geen bezwaar tegen had dat hij zijn activiteiten 
bij de Haagsche Post, Cinema & Theater en de 'Keuringsdienst Muziekafdeling 
Departement' voortzette: 'mits op zoodanige wijze, dat dit de werkzaamheden 
voor "De Arbeiderspers" niet zal schaden' F1 Bovendien bleef Van Steensel van 
der Aa, ondanks het feit dat hij in verband met zijn aanstelling bij de Arbeiderspers 
naar Amsterdam moest verhuizen, actief als redactiesecretaris van het muziekgilde, 
waarvoor hij ƒ90,- per maand mocht declareren. Alleen zijn werk als bestuurder 
van de vakgroep Muziekpaedagogen moest hij opgeven.172 
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Vanuit Amsterdam stuurde hij maandelijks de geselecteerde kopij voor de 
gildebladen ter beoordeling aan Goverts, die namens Bergfeld optrad als censor. 
Frans Vink - die weliswaar als gildebestuurder ondergeschikt was aan Goverts, 
sinds diens benoeming tot waarnemend leider van het muziekgilde - stelde zich 
als hoofdredacteur van De Wereld der Muziek fel te weer tegen deze gang van 
zaken. Volgens Van Steensel van der Aa weigerde hij de door Goverts aangebrachte 
correcties over te n e m e n d Nadat Goverts zich hierover bij De Ranitz had 
beklaagd, verscheen er op 4 november 1943 een nota van de departementale afdeling 
Recht en Organisatie met de mededeling dat de secretaris-generaal verantwoor
delijk was voor het toezicht op de gildebladen: 'Hij kan dit toezicht aan anderen 
opdragen, die het namens hem uitoefenen. De redacteuren der gildebladen zijn 
verplicht de aanwijzingen van den Secretaris-Generaal op te volgen.'I74 

In een brief aan Goverts beweerde Vink evenwel dat de moeilijkheden rond de 
gildebladen voornamelijk veroorzaakt werden door Van Steensel van der Aa, die 
zonder eenig overleg een aantal kisten had klaargezet om het archief van De Wereld 
der Muziek naar Amsterdam over te brengen: 

Nu moet de ondervinding leeren of het den Heer van Steensel niet lastig zal 
vallen, mij als verantwoordelijk hoofdredacteur tijdig van alles in kennis te 
stellen, van de copy-voorraad, van de uit te noodigen medewerkers, en te 
zorgen dat geen stukken van en over het Muziekgilde voor de censuur het gilde 
verlaten, dan nadat ik ze gezien en geparafeerd heb. Dit geldt ook voor 
soortgelijke artikelen in 'De Musicus', 'Euphonia' en 'Musica'. De Heer van 
Steensel v.d. AA pleegt wat al te zelfstandig te werk te gaan.*75 

Goverts dacht daar anders over: 'Veel moeilijkheden ontstaan doordat Vink zijn 
medewerkers niet voldoende initiatief en zelfstandigheid laat, doch overal de 
hand(en) in wil houden', noteerde hij in de kantlijn van Vinks brief.^6 

In de praktijk bleven zowel Vink als Goverts zich bemoeien met de inhoud van 
de gildebladen. Vink beperkte zich hoofdzakelijk tot correcties aangaande mede
delingen en aankondigingen van het muziekgilde.J77 Goverts hield zich vooral 
bezig met de inhoudelijke beoordeling van de drukproeven. Daarbij toonde hij 
zich bijzonder kritisch, met name als het ging om musicologische beschouwingen 
over atonale muziek en jazz. 'Dr. Bergfeld acht artikelen over negermuziek op het 
oogenblik niet opportuun', schreef hij op 21 februari 1944 aan Van Steensel van 
der Aa: 'hiermede ben ik het volkomen eens. De Wereld der Muziek mag er in 
het oorlogsjaar 1944 niet uitzien alsof de beschaving van geen enkele zijde bedreigd 
wordt.'^8 Een bijdrage van de componist Daniël Ruyneman over het twaalf-
tonenstelsel werd door Goverts evenmin op prijs gesteld: 'Het handelt over 
problemen welke niet meer direct passen in het huidige tijdsgewricht.''79 

Niet alleen de inhoudelijke samenstelling van de gildebladen verliep moeizaam, 
ook de technische productie bleef problematisch. Om de papiertoewijzing van De 
Musicus veilig te stellen moest Van Steensel van der Aa al op 18 april 1944 de hulp 
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van Goverts inroepen: 'Indien thans geen oplossing wordt gevonden, gaat het met 
dit gildeorgaan volkomen verkeerd.'180 Een week later verzocht hij Goverts nog
maals om zijn invloed aan te wenden 'opdat eindelijk tot een toereikende opla-
geverhooging kan worden gekomen'. De oplage van 3500 exemplaren was onvol
doende, aangezien in de nabije toekomst ook amateurs tijdelijk zouden worden 
toegelaten tot de vakgroep amusementsmusici. Dat laatste was noodzakelijk omdat 
ter vervanging van professionele musici die waren opgeroepen voor de arbeidsinzet, 
steeds vaker een beroep gedaan werd op amateurs. Als 'uiterste middel om papier 
te besparen' stelde Van Steensel van der Aa voor om hen niet het hele blad toe te 
sturen, maar alleen een overdruk van de officiële mededelingen.181 De daartoe 
benodigde papiertoewijzing bleef evenwel uit en ook latere pogingen van gilde-
bestuurder Vink om via het persgilde een vergroting van de oplage van De Musicus 
te bewerkstelligen, hadden geen resultaat.182 

Na 'dolle dinsdag', 5 september 1944, toen duizenden NSB'ers op de vlucht 
sloegen na geruchten over een op handen zijnde geallieerde invasie, was het ook 
met de gildebladen gedaan. Weliswaar werden de werkzaamheden van de NKK 
door beperkt personeel voortgezet en schreef Vink aan Van Steensel van der Aa 
dat hij ook De Wereld der Muziek op 15 oktober 1944 weer wilde laten verschijnen, 
maar op 17 oktober 1944 berichtte de N.v. Drukkerij v/h L.E. Bosch & Zoon dat 
zij door gebrek aan stroom en papier niet in staat waren de voor oktober 1944 
geplande nooduitgave te vervaardigen: 'Wij hebben helaas voor al onze tijdschriften 
het besluit moeten nemen tot betere tijden de uitgifte te staken.'185 Nadat Van 
Steensel van der Aa in november 1944 nog een vergeefse poging had ondernomen 
om De Wereld der Muziek bij de Arbeiderspers onder te brengen, besloot men in 
december om bij de Algemeene Landsdrukkerij een tijdelijk Mededeelingenblad 
van het muziekgilde te laten drukken.l84 Omdat de uitgave van Musica en Euphonia 
inmiddels ook was gestaakt, bevatte het eerste nummer, naast de gebruikelijke 
vakgroepmededelingen, tevens berichten voor de 'Leekengroep Volksmuziek'. In 
februari 1945 lukte het om nog een tweede nummer uit te brengen, dat tevens 
diende ter vervanging van het tijdschrift De Musicus, dat door papierschaarste 
eveneens niet meer kon verschijnen.185 'In dezen tijd is met het geheele leven ook 
het leven van Kuituur en Kunst geabnormaliseerd', stelde hoofdredacteur Frans 
Vink vast. 

Doch dit alles behoeft ons niet te verhinderen ons te bezinnen omtrent het 
wezen onzer Nederlandsche Kultuurkamer. Stelt vertrouwen in het werk van 
Uw gilde en Uw vakgroep. Bedenk tenslotte, dat de gemeenschapszin de 
onmisbare factor is om in de toekomst tot een vakkundig en sociaal-econo
misch verzorgd en beschermd muziekleven te geraken.186 
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De vakgroep amusementsmusici 

Behalve het uitgeven van een eigen orgaan, leverde ook de verwezenlijking van 
alle aangekondigde sociale en beroepsbeschermende maatregelen de nodige pro
blemen op. Toch slaagde de vakgroep amusementsmusici erin om de plannen, 
zoals die eind augustus 1943 door Dirk Beuzenberg in Krasnapolski waren gepre
senteerd, althans gedeeltelijk ten uitvoer te brengen. Het DVK hield daarbij 
overigens wel alle touwtjes in handen. Niet alleen de gildebladen stonden onder 
toezicht van de secretaris-generaal, ook de bestuurders van de gewestelijke bureaus 
van de NKK moesten in opdracht van De Ranitz rechtstreeks door het departement 
benaderd worden over 'zaken op het gebied van de kultuurpolitiek' en niet via 
'een in Den Haag zetelende functionaris der Kultuurkamer'.187 Desalniettemin 
was de verstandhouding tussen beide instanties, na het vertrek van Rijnbergen en 
de benoeming van Goverts tot waarnemend leider van het muziekgilde, aanmer
kelijk verbeterd, hetgeen tot uiting kwam in de maandverslagen van de afdeling 
Muziek van het DVK: 'De samenwerking met het muziekgilde heeft de tevredenheid 
van alle functionarissen', aldus de slotzin uit het verslag over september 1943.l88 

In diezelfde maand werd ook de 'verordening betreffende het lidmaatschapsboek 
voor amusementsmusici' afgekondigd.189 Al in februari 1943 had Beuzenberg 
enkele concept-verordeningen opgesteld waarin sprake was van de invoering van 
een 'arbeidsboek voor amusementsmusici', maar dat werd door het departement 
van Sociale Zaken afgewezen, omdat men zelf al vergevorderde plannen had om 
een 'arbeidsboek voor alle Nederlandsche werkers' te introduceren. Tegen de 
uitgave van een 'lidmaatschapsboekje voor leden van de NKK' bestond daarentegen 
geen bezwaar.190 De betreffende verordening trad op 1 januari 1944 in werking. 
Na die datum mocht er niet meer zonder lidmaatschapsboek gemusiceerd worden. 
Alle amusementsmusici, ook zij die in dienst waren van de NO en de DES, hoorden 
het document derhalve voor de aanvang van het nieuwe jaar te ontvangen, doch 
de administratieve voorbereiding nam meer tijd in beslag.191 Pas op 17 december 
1943 werden de eerste boekjes uitgereikt. Beuzenberg rekende erop dat binnen 
anderhalve maand alle amusementsmusici een exemplaar in hun bezit hadden, 
waarna de opsporingsdienst van de NKK 'een grondige contrôle' zou houden.192 

Om oneerlijke concurrentie te voorkomen, kregen alleen professionele musici het 
lidmaatschapsboek toegestuurd, behalve wanneer er 'gerechtvaardigde twijfel' 
bestond aan hun vakbekwaamheid. In dergelijke gevallen voorzag men de kaft 
van het boekje van een stempel met de tekst 'voorwaardelijk'. In de loop van 1944 
kon evenwel een examen worden afgelegd en bij goed gevolg zou het stempel dan 
weer verwijderd worden.193 

Volgens Frans Vink was het, gezien de bijzondere toestand ten gevolge van 'de 
totale oorlog', noodzakelijk om ook amateurs te voorzien van 'een speciale ver
gunning in den vorm van een boek': 
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Er zijn namelijk door krijgsgevangenschap en arbeidsinzet zeer vele beroeps-
amusementsmusici uit hun werkkring verwijderd tengevolge waarvan nu de 
talloos vele nevenberoeps- en amateur-musici zich hebben aangeboden, om 
de verlaten plaatsen in de amusementsorkesten en -ensembles te bezetten.1?4 

Aangezien musici zonder gedegen vakopleiding niet als professionals konden 
worden erkend en dus geen toegang hadden tot het muziekgilde, werden er alleen 
werkvergunningen aan amateurs uitgereikt voor incidentele optredens. Maar 
omdat de amateurs sinds de zomer van 1943 op grote schaal professionals vervingen, 
had men besloten hen tijdelijk vrij te stellen van het lidmaatschap der NKK. Zij 
ontvingen een amateur-werkvergunning, die weer moest worden ingeleverd zodra 
de beroepsmusicus, wiens plaats werd ingenomen, was teruggekeerd.1?? Vink achtte 
het evenwel van belang 'deze tijdelijke afwijking op te vangen', door de betrokken 
amateurs voor de duur van hun contract in de NKK op te nemen.1?6 Besloten werd 
derhalve om remplacerende amateurs, die voor hun optredens dezelfde gage 
ontvingen als hun professionele collega's, onder te brengen in de vakgroep amu-
sementsmusici en hen in het bezit te stellen van een 'tijdelijk lidmaatschapsboek'. 

Door gebrek aan personeel en schrijfmachines was de vakgroep amusements-
musici echter niet in staat de administratieve voorbereidingen op korte termijn 
te voltooien. Het besluit om een groot deel van de amateurs op te nemen in de 
vakgroep, maakte een omvangrijke reorganisatie noodzakelijk, 'temeer daar er juist 
een financiële regeling getroffen was inzake de bewijzen van vrijstelling'. Daarom 
bleef het oude systeem van werkvergunningen voorlopig gehandhaafd.1?7 Wel 
werden in het voorjaar van 1944 enkele proefexemplaren van het 'tijdelijk lidmaat
schapsboek' gedrukt, inclusief een begeleidende standaardbrief: 'Het Tijdelijk 
Lidmaatschapsboek zal worden ingetrokken, zoodra de beroepsamusementsmu-
sici, waarvan een zeer groot deel thans in het buitenland tewerk is gesteld, hun 
plaatsen in het amusementsbedrijf weer zullen innemen.' Amateurs mochten om 
die reden geen contracten afsluiten over een periode langer dan één maand, maar 
'te zijner tijd' zouden ze in de gelegenheid worden gesteld om een proeve van 
bekwaamheid af te leggen, waarna ze definitief tot de vakgroep konden worden 
toegelaten.1?8 

Professionele musici waren verplicht hun lidmaatschapsboek bij aanvang van 
de dienstbetrekking in te leveren bij de werkgever. Deze noteerde het aantal 
werkuren en de uitgekeerde gage en stelde het boekje, voorzien van zijn handte
kening, na beëindiging van het engagement weer in handen van de musicus, die 
daarmee zijn belastbaar inkomen tegenover de fiscus kon aantonen.1?? Naast de 
inkomensgegevens werd er op de lidmaatschapsboekjes, wanneer het althans geen 
'voorwaardelijk' exemplaar betrof, ook een kwaliteitsaanduiding vermeld. In 1943 
hadden de bij het muziekgilde aangemelde musici een vragenlijst ontvangen waarop 
gegevens over de gevolgde beroepsopleiding, behaalde diploma's en staat van dienst 
moesten worden ingevuld. Op grond van deze lijsten was een voorlopige indeling 
gemaakt in drie kwaliteitsklassen: 
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In de me klasse zijn ingedeeld alle knopjesaccordeonnisten, verder zij, die te 
jong zijn en zij, die tijdelijk de beroepsmusici vervangen. In klasse n zijn 
ingedeeld de goed bruikbare musici, waarvan echter aan de hand van de door 
henzelf verstrekte inlichtingen niet is gebleken, dat zij voor den oorlog in eerste 
klas orkesten en bedrijven hebben gewerkt. In klasse i zijn ingedeeld de musici 
welke voor den oorlog regelmatig in eerste klas orkesten en bedrijven werkzaam 
waren en zij, die in het bezit zijn van een diploma van een erkend conserva
torium. 

Voor amateurs werd later een aparte categorie ingevoerd. Zij werden ingedeeld 
in klasse III a.20° 

Omdat lang niet iedereen de vragenlijst had ontvangen of teruggestuurd, werd 
een deel van de musici te laag gekwalificeerd, wat aanleiding gaf tot veel protesten. 
Volgens de officiële mededelingen van de vakgroep amusementsmusici hoefden 
men zich echter niet al te bezorgd te maken, omdat er 'voorlopig althans' nog 
geen concequenties aan de kwalificatie werden verbonden en iedereen nog naar 
een hogere klasse kon promoveren, door zich te onderwerpen aan een examen: 
'Nadat de proeven van bekwaamheid zijn afgelegd, zal het lidmaatschapsboek een 
betrouwbare gids zijn bij het zoeken naar nieuwe orkestleden.'201 

Beuzenberg verwachtte dat vóór i januari 1944 minstens 2000 musici een examen 
zouden aanvragen.202 Al sinds zijn aantreden als vakgroepbestuurder had hij ervoor 
gepleit amusementsmusici een proeve van bekwaamheid te laten afleggen vooraleer 
ze tot het muziekgilde werden toegelaten. Toen Goedewaagen in januari 1943 liet 
weten daartegen 'in principe' geen bezwaar te hebben, stelde hij voor om eerst de 
naar schatting 200 amateurorkesten te laten proefspelen ten overstaan van een 
commissie, bestaande uit de pianist en orkestleider Dick Willebrandts, de dirigent 
van het amusementsorkest van de NO Elzard Kuhlman en vakgroepleider Jonny 
Heykens. Alleen degenen die het examen met goed gevolg zouden doorstaan, 
kwamen in aanmerking voor een werkvergunning van de NKK.2 0 3 

Enkele maanden later volgde een nieuw voorstel. Vanwege de aanhoudende 
klachten over 'minderwaardige amusementsmuziek' was het noodzakelijk om alle 
amusementsmusici te examineren: 'Ons volk dient tegen zichzelf beschermd te 
worden en wij moeten alles in het werk stellen verdere afglijding van het peil van 
muzikale wansmaak te voorkomen.' Volgens Beuzenberg lag de kern van het 
probleem in de geringe vakbekwaamheid van veel amusementsmusici: 'Zij zijn 
eenvoudigweg niet in staat een muziekstuk van bescheiden artistieke waarde naar 
behooren uit te voeren.' In de toekomst zou er een leergang voor amusementsmusici 
aan de Rijksconservatoria moeten komen, net als in Duitsland, waar de orkestleider 
Barnabas von Géczy reeds jaren een leerstoel voor 'Unterhaltungsmusiker' be
kleedde aan de Musik-Hochschule te Berlijn. 'Voor het heden zal echter het 
afleggen van een "proeve van bekwaamheid" de musici dwingen hun muziekstudie 
wederom op te vatten, hetgeen thans verwaarloosd wordt omdat bijna uitsluitend 
straat-moppen worden geproduceerd.' Alleen de prominente musici uit kwali-
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teitsklasse i konden volgens Beuzenberg worden vrijgesteld. Voor degenen die 
waren ingedeeld in de kwaliteitsklassen n en in moesten de examens 'in het 
welbegrepen belang van de musici zelf en in het belang van ons volk' nog voor 
het eind van het jaar worden afgenomen.20^ 

In oktober 1943 stelde Frans Vink voor elk van de drie kwaliteitsklassen afzon
derlijk nog een groot aantal gedetailleerde exameneisen op, inclusief 'speciale 
practische eisen' voor de verschillende instrumentalisten. Goverts ging ermee 
akkoord, maar door bezwaren van het Rijkscommissariaat kon vooralsnog niet 
met het toetsen van de kandidaten worden begonnen.205 Volgens Bergfeld diende 
het afnemen van examens en de beoordeling van de resultaten, te geschieden door 
de directeuren van de conservatoria, en niet, zoals Vink had voorgesteld, door een 
viertal commissies, aan te wijzen door het muziekgilde. Een en ander bleek in 
januari 1944, toen men op de afdeling Muziek van het DVK besprekingen voerde 
met de administrateur van het departement van Onderwijs, Wetenschap en 
Cultuurbescherming, J.K. van der Haagen, over de 'afbakening van de invloedsfeer' 
van beide instellingen binnen het muziekonderwijs.206 

Een maand later, op 25 februari 1944, legden Goverts en Vink de kwestie voor 
aan Henk Badings en de dirigent Eduard van Beinum, beiden vertegenwoordigers 
van de 'regelingscommissie staatsexamens'. Goverts stelde voor de beoordeling 
van de kandidaten over te laten aan een commissie van prominente vakgenoten, 
benoemd door de conservatoriumdirecteuren en bijgestaan door leraren van de 
conservatoria. 'Commissieleden als Masman en Willebrandts waarborgen een 
voldoende selectie', meende Vink, maar Badings zag niets in het plan: er was geen 
plaatsruimte, de leerkrachten op het conservatorium waren al overbelast en zonder 
hun aanwezigheid bij de examens kon hij als directeur geen verklaringen afgeven. 
'Door dezen gang van zaken zullen de proeven van bekwaamheid uiteindelijk toch 
door of vanwege het Muziekgilde moeten worden afgenomen', luidde de conclusie 
van het vergaderverslag, dat pas in april 1944 door Goverts aan het ministerie van 
Onderwijs werd gestuurd.207 

In dezelfde maand kondigde Frans Vink ook in De Wereld der Muziek aan dat 
het muziekgilde de bekwaamheidsproeven zelf zou gaan afnemen.208 Op 17 juni 
1944 zond hij een begroting, waarin de kosten van de te organiseren examens 
nauwkeurig waren gespecificeerd, naar de afdeling Financiën van de NKK. Het 
'onderzoek naar de vakbekwaamheid van beroeps-amusementsmusici ter verificatie 
van de klasse-indeling' stond onder leiding van de Haagse conservatoriumleraar 
Hugo van Dalen, die over 25 onderzoeksdagen een bedrag van ƒ625,- zou ont
vangen, inclusief administratiekosten: 

Het is echter wel denkbaar, dat de organisatie om de een of andere reden moet 
worden gestaakt en het is daarom, dat ik er den voorkeur aan geef, de 
verbintenissen per keer aan te gaan, zodat het Muziekgilde zich telkenmale 
slechts voor een onderzoek-dag bindt.209 
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Voor de musici die ter examen moesten verschijnen, werd een speciale oproepkaart 
ontworpen en op 10 juli 1944 verklaarde Henk Badings zich bereid om tijdens de 
vakantieperiode van 17 juli tot 5 september enkele kamers in het Haagse conser
vatorium ter beschikking te stellen.210 

Op dat moment bedroeg het totale aantal bij het muziekgilde geregistreerde 
'beroeps-amusementsorkesten' 272. Van deze 272 orkesten waren er 78 ingedeeld 
in kwaliteitsklasse één, 90 in klasse twee en 104 in klasse drie.211 Daarnaast 
circuleerden er op het kantoor van de vakgroep amusementsmusici nog diverse 
ledenlijsten, waarop de namen van meer dan 2000 individuele musici stonden 
vermeld, voorzien van een klasse-aanduiding. Ook Beuzenberg kwam op deze 
lijsten voor, evenals zijn vrouw. Beiden waren ingedeeld in klasse 11.2I2 Volgens 
het artikel van Frans Vink in De Wereld der Muziek zouden deskundigen 'in de 
naaste toekomst' middels het afnemen van bekwaamheidsproeven uitwijzen 'of 
de in klassen 1. 2. 3. en 3a gecategoriseerde musici als zodanig konden worden 
gehandhaafd'.213 Na 5 september 1944 ('dolle dinsdag') viel er evenwel niets meer 
over de bekwaamheidsproeven te vernemen. 

Het uitblijven van een examenregeling voor amusementsmusici stond overigens 
niet op zich. Ook de door Beuzenberg aangekondigde minimuminkomens, kwa
men er uiteindelijk niet. Weliswaar had de vakgroepleider al in maan 1943 een 
'concept-verordening' ontworpen waarin minimumgages voor amusementsmusici 
waren vastgelegd, maar 'de gemachtigde voor den arbeid', C.J. van Rijst, maakte 
daartegen bezwaar, omdat het afkondigen van bindende regelingen aangaande 
lonen en andere arbeidsvoorwaarden niet tot de competentie van de president der 
Nederlandsche Kultuurkamer behoorde.214 Volgens artikel 23, lid 2 van de Kul-
tuurkamerverordening van 22 november 1941 was de president van de NKK bevoegd 
om voor de afzonderlijke beroepsgroepen binnen de NKK 'richtlijnen uit te 
vaardigen betreffende den inhoud van collectieve arbeidsovereenkomsten'. In 
hetzelfde artikel werd echter ook bepaald dat de bevoegdheden van het ministerie 
van Sociale Zaken bij de totstandkoming van lonen en salarissen onverminderd 
van kracht bleven.215 Deze onduidelijkgeformuleerde afbakening van competenties 
leidde ertoe dat de NKK bij het vaststellen van arbeidsvoorwaarden voor onder 
andere musici, kleinkunstartiesten en journalisten voortdurend stuitte op een veto 
van 'de gemachtigde voor den arbeid'.216 Teneinde een oplossing te vinden voor 
dit probleem, brachten Dirk Spanjaard en algemeen bestuurder Otto in april 1943 
een bezoek aan Van Rijst op het departement van Sociale Zaken. De besprekingen 
hadden evenwel niet het gewenste resultaat: 

Ofschoon Mr. de Ranitz nog een poging zal doen om iets te redden, staat het 
na dit bezoek practisch wel vast, dat alle voorschriften, verband houdende met 
arbeidsvoorwaarden en lonen, van den Gemachtigde voor den Arbeid zullen 
moeten uitgaan, terwijl ook het tuchtrecht in zijn hand zal komen te liggen.21? 
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Beuzenbergs 'concept-verordening' betreffende de minimumgages voor amuse-
mentsmusici' werd derhalve ingetrokken en vervangen door een gelijkluidende 
'concept-regeling van den Gemachtigde voor den Arbeid'. Op 12 mei 1943 stuurde 
Spanjaard het ontwerp ter beoordeling naar de afdeling Muziek van het DVK. De 
door Beuzenberg vastgelegde minimumgages waren gekoppeld aan de kwaliteit 
van de horeca-ondememingen, waarin levende muziek ten gehore gebracht werd: 
Aan musici werkzaam in een eerste-klas gelegenheid moest minimaal ƒ 75,- per 
week worden betaald, in een tweede-klas zaak moest minimaal ƒ65,- uitgekeerd 
worden en in een onderneming uit klasse m, ƒ55,-.218 Goverts meende dat er voor 
'volkszaken' nog een vierde klasse moest komen, waar musici tegen een bedrag 
van ƒ45,- per week mochten optreden: 'daar deze volkszaken anders geen musici 
kunnen betalen'. Bovendien diende de indeling van amusementsbedrij ven in 
kwaliteitsklassen, 'gehoord den leider van de bedrijfsgroep Horeca', niet door de 
vakgroepleider te geschieden, doch door de president van de NKK.2I9 De concept
regeling van Beuzenberg werd om die reden afgekeurd, maar een nieuw ontwerp 
waar Goverts om gevaagd had, bleef uit. Sinds Fischböck in maart 1943 had 
verordonneerd dat alleen nog 'oorlogs- of levensnoodzakelijke bedrijven' hun 
activiteiten mochten voortzetten, werden honderden horecagelegenheden be
dreigd met sluiting en daarom was het klassificeren van deze bedrijven ten behoeve 
van een minimumgageregeling, niet langer opportuun. Op 20 juni 1944, infor
meerde Spanjaard bij Beuzenberg nog eens hoe het ermee stond. Aangezien hij 
niets had meer vernomen over de verordening, zou hij het op prijs stellen om van 
hem te horen of het concept uit 1943 inmiddels als vervallen kon worden be
schouwd.220 

Voor de vakgroep amusementsmusici golden toen al geruime tijd andere prio
riteiten. Op 6 mei 1943, één week voordat Beuzenberg's 'ontwerp-regeling aan
gaande de minimumgages' aan Goverts werd voorgelegd, had Seyss-Inquart ver
ordonneerd dat alle mannen tussen 18 en 35 jaar zich op afroep van het gewestelijk 
arbeidsbureau dienden aan te melden voor de arbeidsinzet.221 De vakgroep werd 
vanaf dat moment overspoeld met verzoeken om ontheffing: 

Van 1 tot 31 juli 1943 werden 311 bezoekers ontvangen, waarvan het grootste 
deel vrijstelling kwam verzoeken. Voor slechts een gering aantal personen kon 
deze worden verkregen. Echter heeft de vakgroepbestuurder zeer veel musici 
aan emplooi kunnen helpen in Duitschland, zoodat zij niet in fabrieken 
behoefden te werken.222 

Beuzenberg trachtte op deze manier de 'bona-fide musici' te beschermen tegen 
'maatregelen, die voor hun technische vaardigheid fnuikend waren', maar ook het 
werk in de Duitse amusementsindustrie bleek niet zonder risico's.223 Verscheidene 
musici bezochten het kantoor van de vakgroep in juli 1943 om bijstand te verkrijgen 
in verband met de aanschaf van instrumenten en kleding die zij tijdens bombar
dementen in Duitsland hadden verloren.224 Dat was ook in augustus 1943 het 
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geval toen de vakgroep 156 bezoekers ontving: 'Onder hen waren vele gedupeerden 
door de bombardementen in Duitschland. Van enkele hunner zijn instrumenten 
en garderobe totaal verloren.' Om de schade voor de betrokkenen musici zo veel 
mogelijk te beperken, richtte de afdeling Sociale Zaken van de NKK zich namens 
hen tot gemeentebesturen en distributiediensten, met het verzoek om voorschotten 
en toewijzingen te verstrekken voor de aanschaf van nieuwe instrumenten en 
beroepskleding.225 

De NKK bemiddelde overigens ook bij het verkrijgen van schoenen en kleding 
ten behoeve van de in Nederland werkzame musici. Volgens de 'assistent bestuurder 
van het muziekgilde', G.H. Priem, die met de materiaalvoorziening was belast, 
ging het daarbij om kledingstukken 'welke uitsluitend voor de uitoefening van 
het beroep nodig zijn'. Daaronder vielen: 'rokcostuums, rokvesten, smokingcos-
tuums, matinécostuums en avondkleding voor dames'. Aanvragen voor 'rokhem-
den, smokinghemden, witte en zwarte strikjes, kousen en ondergoed' konden 
daarentegen niet in behandeling genomen worden.226 Een in het voorjaar van 
1944 opgestelde overzichtslijst bevatte een opsomming van al hetgeen door Priem, 
in overleg met de betrokken rijksbureaus en gemeentelijke diensten, tot stand 
gebracht was: 'a. Toewijzing van smokingcostuums, gestreepte pantalons, en witte 
vesten, benevens de voor reparatie van deze beroepskleeding noodige stof ten 
behoeve van vele orkestmusici en amusementsmusici, b. Toewijzing van schoeisel 
ten behoeve van Stehgeigers, solisten en organisten, c. Toewijzing van staafbatte-
rijen ten behoeve van amusementsmusici op tournee' en verder de toewijzing van 
onder andere riethout (voor blazers), rijwielbanden, trommelvellen en brandstof, 
alsmede 'het bij voorrang uitreiken van Ausweise, dienstig om zich na een 
vastgesteld uur op den openbare weg te bevinden'.227 

De vakgroep amusementsmusici attendeerde bovendien 'de gemachtigde voor 
de prijzen', H.C. Schokker, op gevallen van prijsopdrijving van muziekinstru
menten. De betreffende instrumenten werden, na tussenkomst van de vakgroep 
muziekhandel en de dienst van 'den algemeen gemachtigde voor de inbeslag 
genomen goederen' te Leeuwarden, weer tegen de normale prijs verkocht aan 
gegadigden, die door de vakgroep amusementsmusici waren aangewezen.228 Klach
ten van zowel ondernemers als musici over 'ongemotiveerde gage-opdrijving' 
werden eveneens ter kennis gebracht van 'de gemachtigde voor de prijzen'. 'Er 
worden heden prijzen gevraagd van 2,50 à 3 gulden per uur', aldus Koos Henkel-
man, uitbater van café Musica aan de Halstraat in Breda, die in september 1943 
zijn beklag deed bij de NKK. 'Dat kunnen wij niet meer betalen, [maar we] worden 
gedwongen door de muzikanten, daar er heden zoo weinig zijn.'229 Na een 
onderhoud met de dienst van 'de gemachtigde voor de prijzen' in het voorjaar 
van 1944 kondigde Beuzenberg aan 'dat niet geaarzeld zal worden strenge maat
regelen te nemen, indien aan deze gage-opdrijving geen einde komt'.23° 

Het kantoor van de vakgroep aan de 2e Van den Boschstraat in Den Haag werd, 
volgens eigen opgave, dagelijks door zo'n twintig à dertig musici bezocht. Daarnaast 
hield Beuzenberg vanaf juli 1943 eenmaal per week op donderdag spreekuur in 
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het gewestelijk bureau van de NKK aan het Westeinde te Amsterdam.2^1 Behalve 
aanvragen ter verkrijging van voorschotten, textielbonnen en vrijstelling van de 
arbeidsinzet, kwamen er tijdens deze 'ontvangstdagen' ook veel verzoeken binnen 
om te bemiddelen bij arbeidsgeschillen. Vanaf september 1942 tot begin 1944 
werden meer dan 250 arbeidsconflicten bij de vakgroep aanhangig gemaakt, 'welke 
allen zonder tusschenkomst van den Rechter konden worden opgelost'.232 

Niet alleen musici maar ook horeca-ondernemers en bemiddelaars deden een 
beroep op de vakgroep, wanneer zij meenden door contractpartners benadeeld te 
zijn. Beuzenberg handelde alle geschillen persoonlijk af en was altijd expliciet in 
zijn oordeel. Toen Dick Willebrandts een voorschot van ƒ500,- terugvorderde 
van de trombonist en NSß'er Dick Lambrechts, die hij 'wegens wangedrag' had 
ontslagen, luidde de beslissing: 'Lambrechts staat bekend als een onbetrouwbaar 
mensch. Krijgt een waarschuwing', waarna het voorschot werd terugbetaald. Een 
andere zaak betrof een nog openstaande rekening van Ernst van 't Hoff bij het 
concert- en theaterbureau van Frans Mikkenie. Mikkenie, die een bedrag van 
ƒ3600,- aan achtertallige bemiddelingskosten vorderde van Ernst van 't Hoff, had 
zich bij de vakgroep amusementsmusici over de orkestleider beklaagd: 'Beslissing 
v/d. Vakgroepbestuurder. Het inkomen van van 't Hoff in aanmerking genomen 
moet een wekelijkse afbetaling geschieden van ƒ50,-. ' Weliswaar gingen beide 
partijen akkoord met de regeling, maar al na de tweede aflossing nam Van 't Hoff 
de wijk naar België.233 

Verreweg de meeste geschillen werden veroorzaakt door contractbreuk. Met 
name het niet nakomen van de bepalingen in prolongatieclausules veroorzaakte 
veel problemen, maar ook het niet of niet volledig uitbetalen van overeengekomen 
gages tijdens de verplichte wekelijks vrije dag of vanwege teleurstellende recettes 
gaf aanleiding tot menig conflict. Bovendien was er vaak onenigheid over de 
betaling van sociale premies en werd er voortdurend geklaagd over bemiddelaars 
die steekpenningen aannamen, te veel provisie berekenden of zich te buiten gingen 
aan 'onzedelijke gedragingen tegenover dames-musici'.254 

Uiteindelijk introduceerde het muziekgilde, vooruitlopend op een definitieve 
regeling aangaande het uitbannen van arbeidsbemiddeling met winstoogmerk en 
'in afwachting van de "Modelcontracten der Nederlandsche Kultuurkamer'", begin 
1944 een tweetal 'model-arbeidsovereenkomsten', die speciaal ontworpen waren 
ten behoeve van amusementsmusici.235 Door deze contracten kosteloos ter be
schikking te stellen aan alle belanghebbenden, hoopte de vakgroep amusements
musici het grote aantal arbeidsgeschillen in de amusementsbranche enigzins te 
beperken. De overeenkomsten A (tussen exploitant en orkestleider) en B (tussen 
orkestleider en musicus) waren zodanig geredigeerd, dat alle leden van een orkest, 
inclusief de orkestleider, in loondienst stonden bij de betrokken horeca-onderne-
ming. Dat voorkwam onenigheid over de vraag wie er verantwoordelijk was voor 
het afdragen van sociale lasten: 
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Het feit, dat een orkestleider vroeger door gebrekkige redactie van de oude 
contracten, allerlei narigheid ondervond met betrekking tot de sociale wetge
ving, is door de invoering van de arbeidsovereenkomsten opgeheven.2?6 

Tegelijk met de invoering van het lidmaatschapsboek en de model-arbeidsover
eenkomsten werd ook een vereenvoudiging van de gageberekening doorgevoerd. 
De in het contract vastgelegde maandgages moesten in vier wekelijkse termijnen 
telkens op de 8e, i6e, 24e en laatste dag van de maand uitbetaald worden.2?7 

Volgens een clausule in de modelcontracten dienden geschillen voortvloeiende 
uit de dienstbetrekking ter arbitrage voorgelegd te worden aan de NKK: 'Dit 
beteekent een groote verbetering in de wijze van procedeeren en is vrijwel koste
loos.' Wanneer daarentegen geen gebruik gemaakt was van de modelcontracten, 
werden eventuele geschillen tussen musici, orkestleiders, ondernemers en arbeids
bemiddelaars niet langer in behandeling genomen.2^8 

Weliswaar nam de vakgroep amusementsmusici onder leiding van Beuzenberg 
de belangenbehartiging van individuele musici slagvaardig ter hand, maar het 
doorvoeren van algemeen bindende maatregelen voor de hele beroepsgroep, zoals 
de minimumgages en de examens, verliep minder succesvol. Ook een 'definitieve 
regeling' voor de arbeidsbemiddeling, die al in januari 1942 in de pers was 
aangekondigd, kwam er uiteindelijk niet.239 

Nadat de secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken, R.A. 
Verwey, op 31 augustus 1941 alle vergunningen van niet-arische bemiddelaars had 
ingetrokken, mochten alleen de concertbureaus van Frans Mikkenie, Henri Orvan, 
B.H. Ibelings en J. Derksen hun activiteiten nog voortzetten. Zij behielden hun 
consessie en stonden onder toezicht van de NKK. 2 4 ° De maximumprovisie, die zij 
in rekening mochten brengen, bedroeg zes procent van de overeengekome gage. 
De helft daarvan moest door de musici betaald worden, de andere helft door de 
ondenemer bij wie de musici in dienst waren.241 

In de loop van 1942 nam het aantal klachten over het optreden van de bemid
delaars evenwel toe. Volgens een rapport van C.H.F. Schwing, leider van het 
'Bureau Auteursrechten' van de NKK, bracht Mikkenie het orkest van Ernst van 
't Hoff geen drie, maar zes procent bemiddelingsloon in rekening. Bovendien 
eistte hij van de directies der bioscooptheaters tien procent auteursrecht voor 
composities en arrangementen, die hij zou beschermen in opdracht van enkele 
leden van het orkest: 'Bij nader onderzoek is mij echter gebleken, dat hij hiervoor 
van de betreffende orkestleden geen opdracht had gekregen en zij daarvan ook 
nimmer een cent hebben gezien.'242 

Beuzenberg was van mening dat het systeem van arbeidsbemiddeling met 
winstoogmerk in zijn geheel van de baan moest: 

De huidige arbeidsbemiddelaars zien musici en orkesten uitsluitend als koop
waar. Zij hebben de werkgelegenheid van de amusementsmusici in de hand 
en hun daarmede in een positie van slaafsche onderworpenheid gedrongen. 
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Hij pleitte er derhalve voor dat het muziekgilde zelf de arbeidsbemiddeling ging 
organiseren. Met de horecabranche en de RMK in Berlijn zouden overeenkomsten 
gesloten moeten worden, waarin bepaald werd dat men bij voorkeur gebruik 
wenste te maken van bemiddeling door de NKK: 

Door deze overeenkomsten worden de huidige arbeidsbemiddelaars uitgescha
keld, zonder dat zij aanspraak kunnen maken op schadevergoeding. Deze 
heeren kunnen dan een omscholing tot landarbeider doormaken en uiteinde
lijk eens productief werk leveren.245 

Begin maart 1943 werd een door Beuzenberg ontworpen 'plan tot ordening van 
het systeem van arbeidsbemiddeling' voorgelegd aan Bergfeld, maar deze was van 
mening dat er op dat moment geen behoefte bestond aan de oprichting van een 
arbeidsbemiddelingsorgaan binnen de NKK. 244 Volgens algemeen bestuurder Otto, 
die de kwestie op 9 maart 1943 besprak met zijn afdelingshoofden, gold dat evenwel 
niet voor 'de periodieke bemiddeling van amusementsmusici en kleinkunstartis-
ten'.245 Nadat in april 1943 de leiders van het muziekgilde en het theatergilde en 
ook de betrokken vakgroepbestuurders waren geconsulteerd, volgde op 24 juli 
1943 een overleg op het DVK onder leiding van De Ranitz.24<5 

Otto herhaalde bij die gelegenheid nog eens het standpunt van Beuzenberg: de 
impresario's beschouwden de werkzoekende musici uitsluitend als zakelijke winst
objecten en waren 'moreel noch financieel geheel betrouwbaar'. Daarom was het 
noodzakelijk dat de NKK zelfde arbeidsbemiddeling ter hand nam. Een 'onmid
dellijke radicale uitsluiting' van de bestaande impresario's zou echter leiden tot 
'een volledig déraillement van de arbeidsbemiddeling' en werd om die reden niet 
wenselijk geacht. Er diende een overgangssituatie geschapen te worden, waarin 
de bemiddelaars hun activiteiten onder strenge controle konden voortzetten, terwijl 
de NKK tegelijkertijd als concurrerende bemiddelingsinstantie ging optreden. 
Uiteindelijk moest de NKK een monopoliepositie gaan innemen en, net als in 
Duitsland, de bestaande impresario's in dienst nemen tegen een salaris plus provisie. 
Het organiseren en uitvoeren van de arbeidsbemiddeling, die voorlopig beperkt 
bleef tot de terreinen van de kleinkunst en de amusementsmuziek, werd overgelaten 
aan de gilden. Binnen de hoofdafdeling Sociale Zaken zou een coördinerende 
instantie moeten worden opgebouwd, die onder leiding stond van een specialist 
op het gebied van de arbeidsbemiddeling.247 

Overigens diende niet alleen het DVK, maar ook het ministerie van Sociale Zaken 
haar goedkeuring aan de plannen te verlenen. Op 1 maart 1943 had Seyss-Inquart 
verordonneerd dat voor het opzeggen van een dienstbetrekking de toestemming 
vereist was van het gewestelijke arbeidsbureau. Met deze maatregel wilde men 
voorkomen dat werknemers van betrekking veranderden om aan tewerkstelling 
in het kader van de arbeidsinzet te ontkomen.248 Op 6 augustus 1943 werd derhalve 
aan de secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken, Verwey, het 

213 



HOOFDSTUK 5 

verzoek gericht om de betreffende verordening 20/1943 niet van toepassing te ver
klaren op aanstelling en ontslag van kleinkunstartisten en amusementsmusici.249 

Begin september meldde De Ranitz dat Bergfeld akkoord ging met de plannen, 
mits de bemiddeling zich zou beperken tot amusementsmusici en kleinkunst-
artiesten. Goverts reageerde eveneens instemmend, doch vond dat het bemidde
lingsbureau zich uitsluitend met 'vergeten' of 'aankomende artisten' moest be
moeien: 'Eerst later zal het probeeren, de bestaande bemiddelaars door inschakeling 
uit te schakelen.' Daartoe diende 'de Duitse methode' nader bestudeerd te worden: 
'Als Bureauchef beveel ik aan de heer van Mourik, ambtenaar Gew. Arb. Bureau 
te Rotterdam, bekend met bemiddeling van artisten, ook naar Duitsland.'250 

Nadat ook Verwey op 9 november 1943 het verzoek tot aanpassing van de 
verordening 20/1943 had ingewilligd, leek niets een snelle introductie van arbeids
bemiddeling door de NKK meer in de weg te staan. Een ongelukkige formulering 
van het uitvoeringsbesluit leidde echter tot maandenlange vertraging. In het 
concept-uitvoeringsbesluit, dat Verhey had opgesteld, was sprake van 'artisten' in 
plaats van 'kleinkunstartisten' en tegen deze 'uitbreiding tot alle artisten' werd 
door de NKK op 9 november 1943 bezwaar aangetekend. Omdat er niet gereageerd 
werd, vroeg men op 12 januari 1944 nogmaals schriftelijk om een vergunning voor 
uitsluitend amusementsmusici en kleinkunstartiesten, maar dit verzoek leidde tot 
verwarring, aangezien kort tevoren een vertegenwoordiger van het DVK tijdens 
een onderhoud op het ministerie van Sociale Zaken had verklaard wel akkoord 
te gaan met het concept-uitvoeringsbesluit. Men had de man in kwestie, de dirigent 
Harm Smedes, aangezien voor een ambtenaar van de NKK en besloot derhalve om 
de brief van 12 januari ter zijde te leggen.251 

Pas nadat in een gesprek met het hoofd van de afdeling Sociale Zaken van de 
NKK, E. Pronk, alle misverstanden door Goverts en Smedes uit de weg waren 
geruimd en vervolgens ook alle betrokken gildeleiders en vakgroepbestuurders 
nog eens over de kwestie hadden vergaderd, werd uiteindelijk besloten 'een 
vergunning tot arbeidsbemiddeling aan te vragen voor het geheele gebied van de 
muziek en het theater, doch in de praktijk de bemiddeling te beperken tot 
amusementsmuziek en kleinkunst'. Tijdens een vergadering in het gewestelijk 
arbeidsbureau te Amsterdam op 11 april 1944 verklaarde de directeur van het 
Rijksarbeidsbureau, J.A. Knetsch, dat het departement van Sociale Zaken akkoord 
ging met het verlenen van zo'n concessie. Bemiddeling met winstoogmerk was 
wettelijk niet toegestaan, maar wanneer de opbrengst in het voorzieningenfonds 
gestort zou worden, mocht de NKK dezelfde tarieven rekenen als de overige 
bemiddelaars.252 Op 14 juni 1944, anderhalve week na de geallieerde invasie in 
Normandie, informeerde De Ranitz tijdens een vergadering van de Kultuur-
kamerraad nog eens naar de stand van zake rond de arbeidsbemiddeling. Spanjaard 
antwoordde dat de heer Knetsch in principe toestemming had verleend, 'doch de 
bevestiging is nog niet binnen'.253 

Na de aanslag op Hitler op 20 juli 1944 werd 'bij wijze van strafmaatregel' het 
sluitingsuur van cafés en restaurants vervroegd naar zes uur 's middags. In sommige 
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steden was zelfs een algeheel sluitingsbevel uitgevaardigd. Volgens het maand
rapport van de vakgroep amusementsmusici waren door deze maatregel verschei
dene orkesten zonder emplooi gekomen: 

In dit verband moet nogmaals worden aangedrongen op spoedige invoering 
van de arbeidsbemiddeling, waarmee vooral de musici, werkzaam in de kleinere 
bedrijven, gebaat zouden zijn.254 

De afkondiging van de 'totale arbeidsinzet' op 25 juli 1944 drong de kwestie 
evenwel naar de achtergrond. Teneinde tewerkstelling in fabrieken te voorkomen, 
overwoog de vakgroep in augustus 1944 om de 'bonafide musici' onder te brengen 
in orkesten, die dan zouden worden uitgezonden om op te treden voor de 
Nederlandse arbeiders in Duitsland. De reguliere arbeidsbemiddeling kwam echter 
niet meer ter sprake.255 

De vakgroep gezelschapsdansleeraren 

Als gevolg van de arbeidsinzet kwam er ook weinig terecht van de de maatregelen 
die de vakgroep 'gezelschapsdansleeraren' in het vooruitzicht had gesteld om de 
sociale positie van haar leden te verbeteren. Weliswaar had Bergfeld op 3 december 
1942 nog een conceptverordening goedgekeurd, volgens welke het berekenen van 
lesgelden 'lager dan in het seizoen 1940/1941' verboden werd, maar de regeling — 
bedoeld om onderlinge concurrentie met steeds lagere tarieven tegen te gaan — 
werd nooit uitgevoerd, omdat in maart 1943 alle dansinstituten en -scholen hun 
activiteiten moesten staken.256 

Nadat Fischböck op 15 maart 1943 de 'beschikking betreffende de sluiting van 
bedrijven' had afgekondigd, mocht geen enkele dansschool meer open blijven en 
moesten alle dansleraren zich beschikbaar houden voor de arbeidsinzet.257 Daarom 
werd ook de in augustus 1942 ingediende ontwerpverordening 'betreffende den 
gezelschapsdans', waarin voorschriften aangaande vakdiploma's, cursusduur, les
gelden en minimumtarieven waren vastgelegd, in mei 1943 weer ingetrokken: 
'aangezien een regeling van deze onderwerpen momenteel niet dringend resp. 
actueel wordt geacht'.258 

Volgens het verslag van de vakgroep gezelschapsdansleeraren over juli 1943 was 
het met de leden zeer droevig gesteld. Slechts een klein deel was tewerkgesteld in 
Duitsland: 

een ander deel dat te oud is of afgekeurd, loopt rond, terwijl de rest 'kleine' 
betrekkingen in de plaats hunner inwoning heeft gekregen. Vrijwel allen 
moeten rente en aflossingen, hooge hypotheken of hooge huren opbrengen. 
Indien de huur niet kan worden opgebracht, wordt men het huis uitgezet en 
gaat alles verloren. Ondersteuning wordt aan geen enkel lid gegeven, hoezeer 
daar ook om gevraagd wordt en hoezeer zulks ook nodig is.259 
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Toch ontving de vakgroep in deze periode nog veel nieuwe aanmeldingen. Veelal 
betrof het werkloze dansleraren die hoopten als lid van de NKK toch nog enige 
financiële tegemoetkoming te ontvangen en wellicht aan tewerkstelling in Duits
land te kunnen ontkomen. Om diezelfde reden probeerden ook veel niet-gedi-
plomeerden zich als dansleraar te laten registreren, maar op vrijwel alle aanvragen 
volgde een negatieve beschikking. Tussen 21 april en 19 juli werden 38 verzoeken 
om als dansleraar te worden toegelaten tot de NKK afgewezen wegens onvoldoende 
geschiktheid, het niet kunnen overleggen van een bewijs van goed zedelijk gedrag 
of omdat men het vak als nevenberoep uitoefende. In augustus 1943 werden veertig 
personen afgewezen: 'Voor het meerendeel wegens onbekwaamheid om als dans-
leeraar op te treden.'200 

In dezelfde maand had de vakgroep overigens ook een lijst opgesteld met 200 
examenvragen aan de hand waarvan kandidaat-dansleraren op hun geschiktheid 
getoetst konden worden. Om de kwaliteit van het dansonderwijs te waarborgen 
was bovendien een aanvang gemaakt met het samenstellen van een lesmethode: 
"Wellicht is het in de toekomst mogelijk dit boekje tegen kostprijs beschikbaar te 
stellen. Hiermede zou een daad van groote propagandistische waarde worden 
verricht.'201 

Vooralsnog bleven de vooruitzichten voor de beroepsgroep slecht. Weliswaar 
meldden de kranten op 20 augustus 1943 dat de secretaris-generaal van het 
ministerie van Sociale Zaken had besloten tot invoering van een landelijke 
steunregeling ten behoeve van kleine zelfstandigen 'die onderstand nodig hebben', 
maar in het betreffende bericht werd alleen gesproken over handelaren en am
bachtelijke bedrijven. 'Daar de dansleeraar tot geen van beide behoort, is hij dus 
weer tot een soort daklooze verklaard', concludeerde de vakgroep.202 

Om in hun onderhoud te voorzien en de achterstallige rekeningen te kunnen 
betalen, besloten verscheidene dansschoolhouders hun zalen toch te blijven ex
ploiteren. Zolang zij niet waren opgeroepen voor de arbeidsdienst of wanneer zij 
daarvoor wegens ziekte of leeftijd niet in aanmerking kwamen, werd dat door de 
politie vaak oogluikend toegestaan.26^ In andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer 
er zonder 'deskundige leiding' gedanst werd in bars en hotels, greep men wel in. 
Zo vaardigde de burgemeester van Smilde een verbod uit op het musiceren in 
openbare gelegenheden, nadat de bezoekers van het plaatselijke café Homan 'op 
heeterdaad door de politie bij het dansen [waren] betrapt'.26^ 

Toen een ambtenaar van het bureau Buitendienst van het DVK in augustus 1943 
een overtreding van het dansverbod in hotel De Kroon te Wolvega constateerde, 
werd daarvan in eerste instantie alleen de bestuurder van de vakgroep gezelschaps
dansleeraren, W.J.N, van Dalen, op de hoogte gesteld. Volgens het betreffende 
rapport bevonden zich op 3 augustus 1943 tussen 20.00 en 22.00 uur ongeveer 35 
jongelui in hotel De Kroon: 'Er werd gedanst op gramofoonmuziek, grootendeels 
jazz.' De dansmeester vroeg vijftig cent per uur en na afloop maakte hij bekend 
dat de volgende 'les' op 31 augustus gegeven zou worden. Verder waren er 
wachtposten uitgezet en bovendien was 'de zaal gedurende den aangegeven tijd 
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niet verlicht'.205 Van Dalen reageerde enigszins verontwaardigd op het rapport. 
De beslissing om de dansscholen te sluiten was genomen zonder voorkennis van 
de vakgroep en door gebrek aan 'technische adviezen' was er op dansgebied 
inmiddels grote verwarring ontstaan: 

Een definitie van wat een dansschool is, werd niet gegeven. Het gevolg was 
dan ook, dat er gemeenten waren, waar de politie de bonafide scholen sloot 
en de feestzalen ongemoeid liet. In weer andere plaatsen gaat het dansen op 
dit oogenblik ongestoord door. In enkele gemeenten mogen wel lessen gegeven 
worden in tapdansen, in andere weer niet. Vraagt men aan het Departement 
om vergunning tot het lesgeven in tapdansen, dan wordt dit geweigerd. De 
burgemeester laat het toe Enz. enz.. 

Van Dalen kwam tot de conclusie dat de chaos groter was dan ooit: 

Als ik U ondanks dit alles toch wil adviseeren in dit geval in te grijpen, doe ik 
dat uitsluitend [om]dat men in Wolvega in het donker blijkt te dansen. 
Bovendien zal de datum (31 Augustus) ook wel niet een toevallige zijn.2-66 

Twee dagen later werd het hoofd van politie te Wolvega door Dirk Spanjaard 
ingelicht over de dansles die op de verjaardag van koningin Wilhelmina in hotel 
De Kroon zou gaan plaatsvinden: 'Ik zou het op prijs stellen van het verloop op 
de hoogte te worden gehouden'267 

In sommige gevallen probeerden dansschoolhouders aan sancties te ontkomen 
door de danszaal in te richten als ontspanningslokaal, waar jongeren tegen een 
geringe vergoeding konden deelnemen aan gezelschapsspelen. Zo bleek tijdens 
een controle door agenten van de Amsterdamse gemeentepolitie op zondag 3 
oktober 1943 dat de dansvloer van instituut Sandmann aan de Singel geheel in 
beslag genomen werd door een tafeltennistafel, een Russisch biljart en diverse 
tafeltjes met gezelschapsspelen. Er waren ongeveer 130 jongeren aanwezig. In 
dansschool Koningsveld aan de Spaarndammerstraat werden 60 jongelui aange
troffen, die daarentegen op stoelen rondom de dansvloer hadden plaatsgenomen. 
Koningsveld zelf stond op de uitkijk en verklaarde dat hij om niet in financiële 
moeilijkheden te komen, zijn oud-leerlingen bij elkaar liet komen, eveneens om 
verschillende gezelschapsspelen 'o.a. touwtrekken' te beoefenen: 'De dansvloer 
was geheel ontruimd zoodat rapporteurs den indruk kregen, dat hier wel degelijk 
gedanst zou worden.' In een bovenzaaltje aan de Leidsestraat tenslotte waren 21 
personen aan het dansen op grammofoonmuziek. De verantwoordelijke dans
schoolhouder Merkelbach verklaarde dat hij zijn leerlingen 's avonds liet dansen 
tegen betaling van ƒ2,50. Overdag had hij een 'bodewijk', die hem ƒ25,- per week 
opleverde: 'Te meer waar er sinds korten tijd een baby bij is gekomen, zijn deze 
inkomsten ten eenenmale onvoldoende voor het onderhoud van mijn gezin. Hier 
komt nog bij, dat op al mijn zaken beslag is gelegd omdat ik een betaling moest 
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doen, waartoe ik niet in staat was.' Merkelbach was wegens een ernstige maagkwaal 
afgekeurd voor tewerkstelling in Duitsland, maar kreeg toch een proces-verbaal 
aangezegd.268 

Eind november 1943 publiceerde het Nederlandsch Algemeen Politieblad een 
oproep van de secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, H.M. Hirschfeld. De Duitse autoriteiten hadden hem verzocht 
erop te wijzen dat het geven van toestemming tot heropening van dansinstituten 
ontoelaatbaar was. Ook aan personen die vrijgesteld waren van de arbeidsinzet, 
mochten geen vergunningen worden uitgereikt: 'Mochten U gevallen bekend zijn, 
dat door onbevoegde autoriteiten toestemming is gegeven tot het geven van 
danslessen, dan dient hieraan onmiddellijk een einde gemaakt te worden.'269 

Desondanks signaleerde ook het DVK in zijn verslag over het eerste kwartaal van 
1944 nog steeds een 'toenemend aantal ondernemers' in de dans- en amusements
branche. Met het gilde voor theater en dans was een regeling getroffen om dit 
aantal 'meerendeels nieuwelingen in het vak' te beperken.270 

Pas nadat ss-Obergruppenführer Rauter op 4 september 1944 het sluitingsuur 
van alle openbare gelegenheden had vervroegd naar half negen 's avonds, kwam 
het uitgaansleven geheel tot stilstand en viel er in de amusementssector niets meer 
te verdienen. Na half tien mocht niemand zich meer in de open lucht bevinden.271 

De volgende dag, toen de geruchten over een bevrijding van de zuidelijke provincies 
door geallieerde troepen aanhielden, kondigde Seyss-Inquart de uitzonderingstoe
stand af en moest iedereen om acht uur binnen zijn. 'Samenscholingen, waarbij 
meer dan 5 personen bij elkaar staan, worden door de weermacht, ss en Politie 
beschoten', meldde Het Nieuws van den Dag}!2-

Ook van de NKK viel vanaf dat moment niets meer te verwachten. Volgens 
Frans Vink had 'de zoogenoemde dolle dinsdag', onverwacht stagnatie gebracht 
in 'de veel belovende gang van zake'. De personeelsbezetting was teruggebracht 
tot enkele in Den Haag wonende functionarissen en administratieve krachten, 
terwijl de elders wonende vakgroepbestuurders en personeelsleden, die door het 
ontregelde spoorwegverkeer toch al vaak verstek lieten gaan, op non-actief waren 
gesteld: 

In verband met den door den oorlog plotseling geschapen deels gevaarlijke 
deels onzekeren toestand werd het kultureele leven dermate getroffen, dat ook 
de Nederlandsche Kultuurkamer in al hare gilden moest besluiten tot beper
king van werkzaamheden met alle daaraan verbonden gevolgen.273 
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