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HOOFDSTUK 6 

Swing en jazz onder druk 

Met het herstel van de economie tijdens de laatste twee jaren voor de oorlog was 
ook de amusementsindustrie weer op gang gekomen. Dansgelegenheden, concert
zalen en bioscopen werden druk bezocht en de platenindustrie draaide op volle 
toeren, hetgeen ook in de eerste jaren van de bezetting het geval was, uitgezonderd 
een korte onderbreking in de meidagen van 1940. 

De Duitsers hadden aanvankelijk niet zo veel moeite met het florerende uit
gaansleven. Al voor de bezetting hadden zij instructies gekregen zich niet op 
voorhand ongeliefd te maken bij de Nederlandse bevolking. Ontevredenheid en 
onrust moesten voorkomen worden, teneinde het idee van een Groot-Germaans 
Rijk langzaam ingang te doen vinden.1 Een streng optreden tegen onschuldige 
amusementsmuziek daarentegen, zou nog wel eens onnodige confrontaties in de 
hand kunnen werken. Derhalve kon het jaarlijks door De Jazzwereld georgani
seerde jazzfeest in het Scheveningse Kurhaus ook op 3 augustus 1940 nog gewoon 
doorgaan en hetzelfde gold voor de concerten van de 'Ramblers', die in het kader 
van een VARA-propagandatournee in september en oktober 1940 optraden voor 
uitverkochte zalen in zestien verschillende steden.2 Vanwege de tijdrovende orga
nisatorische en personele problemen bij de oprichting van het DVK en de NKK 
waren ook de bevoegde Nederlandse overheidsinstanties aanvankelijk nog niet in 
staat beperkingen op te leggen ten aanzien van jazzmuziek. Pas in de loop van 
1942 ging men op het DVK over tot het keuren van muziekprogramma's en het 
duurde nog tot april 1942 vooraleer de NKK een eerste verordening afkondigde, 
waarin het gebruik van buitenlandse schuilnamen verboden werd.3 

Verduistering, spertijd, dansverbod 

Met het bezoeken van jazzconcerten en dansgelegenheden borduurden veel jon
geren voort op de swingrage uit de vooroorlogse periode. De mogelijkheden 
daartoe bestonden aanvankelijk nog. Er was sprake van een zekere continuïteit, 
maar tegelijkertijd werden er ook in de beginperiode van de bezetting al verschil-
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HOOFDSTUK 6 

lende verordeningen afgekondigd die het uitgaansleven en de concertpraktijk in 
het amusementsbedrij f ingrijpend veranderden. 

De verduisteringsmaatregelen, die in het kader van de luchtbescherming tijdens 
de vijfdaagse oorlog waren uitgevaardigd door de Nederlandse autoriteiten, werden 
na de capitulatie opgeheven, maar al na twee maanden door de Duitsers weer 
ingevoerd. Op 4 juli 1940 verordonneerde Seyss-Inquart dat ter verdediging van 
het land tegen luchtaanvallen alle gebouwen en woningen 'voor den duur van den 
oorlog' tussen zonsondergang en zonsopgang verduisterd dienden te worden. Om 
de voorkomen dat vijandelijke vliegtuigen zich 's nachts konden oriënteren, moest 
de verlichting van voertuigen en etalages eveneens worden uitgeschakeld en ook 
straatlantaarns en lichtreclames werden buiten werking gesteld. De Nederlandse 
politie was belast met de controle op deze verduisteringsplicht. Overtreders 
riskeerden 150 gulden boete of vier weken hechtenis.4 

Op 7 september 1940, de dag waarop de Duitse luchtmacht begon aan een twee 
maanden durende, ononderbroken reeks nachtelijke bombardementen op Engelse 
steden, werd bovendien met het oog op de kustverdediging in het Westen van 
het land een uitgaansverbod afgekondigd voor de tijd tussen tien uur 's avonds 
en vier uur in de ochtend.5 Eind september verscheen in de pers de mededeling 
dat het uitgaansverbod 'om strategische redenen' was uitgebreid tot de gehele 
provincie Zuid-Holland, en tot het deel van de provincie Noord-Brabant ten 
westen van de spoorbaan Den Bosch-Eindhoven.6 Een maand later, toen 'the 
battle of Britain' een hoogtepunt bereikte, werd er een nachtelijk uitgaansverbod 
voor het hele land ingesteld. Vanaf 31 oktober 1940 was het verboden om zich 
tussen twaalf en vier uur 's nachts, de zogenaamde spertijd, buitenshuis te begeven. 
Cafés, restaurants en openbare vermakelijkheden moesten om elf uur 's avonds 
sluiten. De controle was in handen van de Nederlandse politie en overtredingen 
konden worden bestraft met ten hoogste duizend gulden boete of zes maanden 
hechtenis.7 Het nachtelijk uitgaansverbod bleef, weliswaar met steeds wisselende 
spertijden, gedurende de gehele oorlog van kracht en hetzelfde gold voor de 
verduisteringsplicht. Omdat de Duitsers op 15 mei 1940 om 12 uur 's nachts de 
Duitse tijd invoerden, wat inhield dat men de klokken een uur en veertig minuten 
vooruit moest zetten, werd het in de zomermaanden pas laat donker. In de winter 
gold dat echter niet. Door de duisternis en het uitgaansverbod was men gedwongen 
vroeg naar huis te gaan en 's avonds binnen te blijven. De aanvangstijden van con
certen worden om die reden vaak vervroegd en veel uitvoeringen vonden 's middags 
plaats.8 

Tegelijk met het instellen van de avondklok in september, werd er in het Westen 
van het land ook een dansverbod afgekondigd, wat vooral onder Duitse militairen 
tot ontevredenheid leidde. Eind september richtte het Rijkscommissariaat zich 
derhalve tot Goebbels met het verzoek om 'das Tanzverbot in den Operationsge
bieten aufzuheben', hetgeen geschiedde.9 Weliswaar sloten de meeste cafés en 
uitgaansgelegenheden in het westen van het land al om half 10, vanwege de op 
dat moment geldende spertijd, maar sommige dancings in Den Haag, zoals Savoy, 
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Regina en 't Zuid, beschikten over een nachtvergunning en bleven op zaterdag
avonden gedurende de spertijd tussen 22 uur en 4 uur gewoon open. Op aandrang 
van GKzbv Fritz Schmidt, die deze zogenaamde 'Lange Nächte' wilde verbieden, 
stelde de SD begin oktober een onderzoek in. 

Eine Kontrolle in der Nacht vom 5.-6.10.40 ergab, dass diese Lokale sehr stark 
und fast ausschließlich, von Niederländern besucht waren. Es spielte Tanzka
pellen. Während das Tanzen wurde wiederholt (z.B. 'Savoy') in englischer 
Sprache gesungen.10 

Na de inwerkingtreding van het landelijk uitgaansverbod op 31 oktober 1940 
moesten uiteindelijk alle horecabedrijven om elf uur sluiten. Bovendien kondigden 
de secretarissen-generaal van de departementen van Justitie, Binnenlandse zaken 
en Sociale Zaken tegelijkertijd een voor het hele land geldend dansverbod af.11 

Danslessen en oefenavonden georganiseerd door dansscholen waren wel toege
staan, voorzover daaraan uitsluitend ingeschreven leerlingen deelnamen. Intro
duces en oud-leerlingen mochten 'in geen geval worden toegelaten'.12 Het dans
verbod werd afgekondigd in opdracht van het Rijkscommissariaat en in nauw 
overleg met het Pro-Mi in Berlijn. Vrijwel alle door Goebbels uitgevaardigde 
verordeningen ten aanzien van het dansen werden, zij het met kleine wijzigingen, 
door het Rijkscommissariaat gekopieerd en zij vormden derhalve ook in Nederland 
een weerspiegeling van het oorlogsverloop. 

Begin december, toen de intensiteit van de Duitse luchtaanvallen boven Enge
land sterk was afgenomen en een invasie op korte termijn onhaalbaar bleek, 
verscheen in de kranten het bericht dat het dansverbod werd opgeheven. 'Voorlopig 
bij wijze van proef. Voldoet de proef, dan ligt het in de bedoeling voortaan het 
dansen in het geheele land weer blijvend toe te staan.'13 Naar aanleiding van het 
Duitse Balkanoffensief maakte de Generalkommissar für das Sicherheitswesen, 
ss- und Polizeiführer Rauter, op 7 april 1941 evenwel bekend dat alle openbare 
dansvermaak 'tot nader order' weer verboden was.14 Op het moment dat Duitse 
soldaten voor hun land stierven was het ontoelaatbaar dat er achter het front 
gedanst werd. Alleen voor dansonderwijs werd een uitzondering gemaakt: 'Naar 
wij vernemen vallen de danscursussen, evenmin als in het verleden, onder dit 
verbod, dat in navolging van een gisteren in Duitsland genomen maatregel is 
uitgevaardigd.'15 Ook Goebbels' beslissing om het dansverbod twee maanden later 
weer in te trekken, als afleidingsmanoeuvre voor de ophanden zijnde inval in de 
Sovjet-Unie, kreeg in Nederland navolging. Vanaf 13 juni 1941 mocht er op 
woensdag, zaterdag en zondag tussen 4 uur 's middags en 11 uur 's avonds weer 
gedanst worden.16 Twee weken later, toen de Duitse troepen de Sovjet-Unie waren 
binnengetrokken, kondigde Rauter opnieuw aan dat 'dansen in het openbaar' 
verboden was. Zij die zich toch op de dansvloer waagden, riskeerden 1000 gulden 
boete of zes maanden hechtenis.17 
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Het verbod bleef vanaf dat moment van kracht tot aan het eind van de oorlog, 
maar werd veelvuldig overtreden. Zo was er bij de 'Wanderers Hotclub' in De 
Galerij in Den Haag nog ieder weekend gelegenheid tot dansen en op zondag
middagen organiseerde een plaatselijke dansschool openbare matinees waar gedanst 
werd op swingplaten, die de leerlingen zelf hadden meegebracht.18 Omdat er in 
het hele land op grote schaal overtredingen plaatsvonden, bepaalde het Rijkscom-
missariaat op 25 juli 1941 dat 'in het belang van de openbare orde', de sluitingstijden 
van cafés, restaurants en hotels per politievoorschrift konden worden vastgesteld 
en dat het organiseeren van openbaar dansvermaak op gezag van de politie kon 
worden verboden.19 Door de intensievere controle op de naleving van het dans
verbod in cafés en amusementsbedrijven namen danslustigen steeds meer hun 
toevlucht tot verenigingszaaltjes en besloten gelegenheden. Op 2 oktober 1941 
maakte Rauter derhalve middels een perspublicatie bekend dat dergelijke bijeen
komsten eveneens onder het dansverbod vielen: 

Om allen twijfel weg te nemen, wijs ik er op, dat onder openbare dansgele
genheden, het geheele dansvermaak, ook van vereenigingen en besloten 
gezelschappen, verstaan moet worden. Uitsluitend zijn toegelaten het geven 
van danslessen, alsmede het houden van oefenavonden en bals, voor zoover 
beperkt tot personen, die werkelijk aan de danslessen deelnemen.20 

Ook het dansen in besloten kring bleek echter moeilijk te bestrijden. Er werden 
regelmatig huisfeesten georganiseerd, waar jongeren op kleine, maar gemakkelijk 
te verduisteren zoldertjes met elkaar dansten. Met een koffergrammofoon, enkele 
swingplaten en een paar oliepitjes voor de verlichting brachten ze de nacht door 
tot de spertijd voorbij was. Meestal waren er niet meer dan tien tot vijftien personen 
aanwezig op zulke feestjes, maar soms werd het dansverbod ook veel massaler 
genegeerd.21 In januari 1942 ontdekte de politie een Rijnaak in de haven van het 
Friese Lemmer, waar meer dan vijftig jongelui 'in het groote leege ruim' aan het 
dansen waren en in Rotterdam werden in februari 1942 tachtig minderjarigen 
gearresteerd in een pand aan de Eerste Gijsinghstraat: 

Zij stelden pogingen tot dansen in het werk in een souterrain op een betonnen 
vloertje welks oppervlakte hoogstens veertig vierkante meters bedroeg. Men 
begrijpt dat één overvalauto het niet afkon. Er moest eenige keeren heen en 
weer worden gereden om de tachtig mensen in bewaring te stellen.22 

Twee weken later kondigde Rauter opnieuw een verscherping van het dansverbod 
aan. Met ingang van 5 maart 1942 was alle dansvermaak verboden; ook 'alle 
dansvermakelijkheden van dansscholen met uitzondering van zuiver dansonderwijs 
door middel van cursussen voor personen in den leeftijd tot 20 jaar of door middel 
van privaatlessen'.23 Dit keer diende het verbod 'ten volle te worden gehandhaafd' 
en daarom verzocht de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie, Sybren Tulp, 
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zijn sectie- en afdelingschefs het nodige toezicht te houden op de dansleraren in 
hun resort.24 Ter vervanging van de dansavonden en om de sterk teruglopende 
klandizie nog enigszins op peil te houden, organiseerden sommige dansschool
houders 'schouwavonden' met een orkest en enkele variété-artiesten, maar derge
lijke initiatieven bleken niet toereikend om de danslust van de jeugd volledig te 
compenseren.25 In de loop van 1942 werd het onderzoek naar illegale dansactivi
teiten in clubverband geïntensiveerd en in dansscholen controleerde de politie 
regelmatig of er leerlingen ouder dan negentien jaar aanwezig waren.26 

Met de inhoud van de lessen, de aard van de muziek of de vakbekwaamheid 
van de dansleraren bemoeide men zich niet. Dat was een zaak van het zojuist in 
werking getreden theatergilde van de NKK. Omgekeerd greep ook het theatergilde 
niet in wanneer het dansverbod werd overtreden buiten de dansscholen om. Op 
18 februari 1943 meldde een ambtenaar van de radio-controledienst van het DVK 
dat 'een gezelschap onder den naam: "Onderling Plezier"', 's zondags in een zaaltje 
aan de Haagse Ruysdaelstraat cabaretavonden organiseerde 'met als afwisseling 
dansen'. Het Gilde voor Theater en Dans van de NKK werd geïnformeerd over 
de kwestie en stelde vervolgens de politie op de hoogte.27 

De strengere controles op illegale dansactiviteiten leidden ertoe dat het dans
verbod soms op de vreemdste plaatsen en tijdstippen overtreden werd. Zo maakte 
het personeel van de PTT in Den Haag gebruik van 'een gramofoon met versterker' 
om op maandagen tijdens de middagpauze in het bedrijfsgebouw aan de Bazarstraat 
te dansen.2 Over het algemeen was er voor de jeugd evenwel nauwelijks gelegen
heid meer tot dansen. Ook de mogelijkheden voor jongeren om concerten te 
bezoeken en uit te gaan werden steeds verder beperkt. Op 6 november 1942 
kondigden de secretarissen-generaal van de departementen van Justitie en van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming in opdracht van het Rijkscom-
missariaat het 'besluit betreffende de bescherming van de jeugd' af. De verordening 
vertoonde grote gelijkenis met de op 9 maart 1940 in Duitsland uitgevaardigde 
'Polizeiverordnung zum Schutze der Jugend'. Personen jonger dan achttien jaar 
mochten na negen uur 's avonds niet meer in cafés en restaurants komen en ook 
het bijwonen van 'variété- en cabaretvoorstellingen' na zeven uur 's avonds was 
verboden. Bovendien kon de politie, in het belang van de openbare orde, jongeren 
beneden de twintig jaar verbieden om 's avonds na zonsondergang op straat te 
komen. Overtredingen werden bestraft met maximaal drie maanden tuchtschool 
of vijfhonderd gulden boete.29 

Goedewaagen vestigde er evenwel de aandacht op, dat door het verbod om zich 
na zonsondergang op straat te begeven, ook het bezoek aan dansscholen onmogelijk 
was geworden. De dansleraren zouden hierdoor ernstig in hun bestaan getroffen 
worden en derhalve kregen gemeentebesturen in februari 1943 het advies om 
jongeren tot twintig jaar een ontheffing te verlenen, opdat zij aan 'toegelaten 
danscursussen' konden deelnemen.3° Een maand later moesten echter alle dans
scholen hun activiteiten staken als gevolg van de door Fischböck verordonneerde 
sluiting van niet oorlogsnoodzakelijke bedrijven. De laatste mogelijkheid om legaal 
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te dansen kwam daarmee te vervallen, alhoewel de politie in sommige gevallen — 
bijvoorbeeld wanneer de betrokken exploitant niet in aanmerking kwam voor de 
arbeidsinzet — toch toestemming gaf tot voortzetting van de danslessen.31 Volgens 
de waarnemend politiepresident van het gewest Amsterdam, J. Feitsma, werden 
ook de voorschriften ten aanzien van het bezoek aan cafés en cabarets veelvuldig 
overtreden, 'zonder dat de Politie daartegen op eenigerlei wijze optrad'. Ondanks 
zijn aanschrijving van 29 september 1943, waarin hij alle politie-ambtenaren 
opdroeg om het besluit betreffende de bescherming van de jeugd 'in vollen omvang 
toe te passen', vermeldden de maandrapporten over de periode tot 14 oktober 1943 
nog geen processen-verbaal ter zake.52 

Het risico om in het kader van de arbeidsinzet gearresteerd en naar Duitsland 
getransporteerd te worden, moest daarentegen wel serieus genomen worden. Het 
was voor jongens ouder dan achttien jaar de belangrijkste reden om niet meer uit 
te gaan. Vooral na de moord op NSB-voorman, generaal Seyffardt en de daarop
volgende razzia's van de SD en de Ordnungspolizei op 6 en 9 februari 1943, waarbij 
in totaal zo'n 1800 mannelijke studenten en willekeurige personen tussen 18 en 
25 jaar werden opgepakt, voelden veel jongeren zich opgejaagd.55 De angst voor 
gedwongen tewerkstelling nam toe toen het Rijkscommissariaat op 11 maart een 
verordening uitvaardigde waarin bepaald werd dat studenten die hun examens 
met goed gevolg hadden afgelegd, zich beschikbaar moesten stellen voor de 
arbeidsinzet, en dat er op de universiteiten een numerus clausus werd ingevoerd, 
'ter waarborging van den totalen inzet voor den Europeeschen strijd tegen het 
bolsjewisme'.54 

Vier dagen later, op 15 maart 1943, volgde de verordening van Fischböck volgens 
welke alle bedrijven die niet 'oorlogs- of levensnoodzakelijk' waren, gesloten 
moesten worden. Daaronder vielen overigens niet alleen 'luxe-restaurants, bars, 
nachtlokalen en dansscholen', maar ook 'de straat- en markthandel van muziek
instrumenten, grammofoons en radio-artikelen'. De betrokken ondernemers kre
gen eveneens een oproep voor tewerkstelling in Duitsland.55 Tenslotte verscheen 
op 29 april 1943 in de pers het bericht dat de militairen uit het voormalige 
Nedelandse leger teruggevoerd zouden worden naar Duitsland en nadat de daarop 
volgende stakingen waren neergeslagen, kondigde GKzbv Schmidt op 6 mei 1943 
aan dat alle mannen tussen 18 en 35 jaar zich dienden aan te melden voor de 
'Arbeitseinsatz'.56 Veel jongeren negeerden de oproep van het gewestelijk arbeids
bureau om zich medisch te laten keuren voor uitzending naar Duitsland. Zij 
bleven zoveel mogelijk binnenshuis of doken onder bij familie.57 

Door de sluiting van verschillende horecabedrijven en de teruglopende klandizie 
werd het uitgaansleven in de tweede helft van 1943 steeds verder aan banden 
gelegd. De verminderde werkgelegenheid en de tewerkstelling van musici in het 
kader van de arbeidsdienst, vormden bovendien een bedreiging voor het voort
bestaan van menig jazz- en amusementsorkest. Het ZFC-dansorkest in Zaandam 
bijvoorbeeld speelde in amper twee jaar tijd met meer dan twintig invallers. 
Desondanks lukte het om ook gedurende de laatste maanden van de oorlog nog 
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op te treden in het plaatselijk café de Harmonie, waar ook nog gedanst werd, zij 
het met een permanente uitkijkpost bij de deur.?8 Het Haarlemse amateursextet 
van trompettist Han Baas moest daarentegen alle activiteiten staken omdat drie 
leden van het orkest waren ondergedoken. Vanaf februari 1944 tot aan het eind 
van de oorlog hielden ze elkaar schriftelijk op de hoogte van de oorlogsontwik
kelingen en maakte ze plannen voor de toekomst. 

Wat zou ik er wel voor willen geven, als we weer kunnen repeteren. Sode me 
knor. Maar enfin: Moed houden. Het is toch wel erg, als je elkaar moet 
schrijven, terwijl je op de fiets een kwartier van elkaar woont. Han heeft wat 
repeteren betreft mooi de tijd. Als we allemaal zo hard repeteren kunnen we 
direct na de oorlog voor de Russische radio Jazz gaan spelen. Toekomstdro
men!! Beste John, studeer ze lekker en houd je gedekt.39 

Publiek 

Heel wat muzikale manifestaties en feestavonden werden verstoord door patrouilles 
van de WA. Daarbij had men het vooral gemunt op het publiek. In de rapporten 
van de patrouillecommandanten, die vanaf 1941 in groten getale verschenen en 
waarvan vooral de uit Den Haag afkomstige exemplaren bewaard zijn gebleven, 
werd regelmatig melding gemaakt van 'ongeoorloofd fluiten', een 'typisch Engels 
applaus' en een 'Engels gezind publiek'. Keer op keer werd er geklaagd over de 
verwaarloosde jeugd, die bij nacht en ontij rondhing in bioscopen en dansgele
genheden, alwaar zij zich onzedelijk en 'pro-Engels' zou gedragen. Vooral tijdens 
jazzconcerten liep de zaak vaak uit de hand en moest er kordaat worden ingegrepen. 
Zo bezocht hopman H.J. Weimar op zaterdag 8 november 1941 het Haagse Gebouw 
voor Kunsten en Wetenschappen, alwaar 'door de een Alg. Ned. Organisatie voor 
Amusement (A.N.O.V.A.) een jasavond zou worden gegeven onder den schuilnaam 
"Sterrenparade"'. Volgens Weimars rapport was de zaal tot de nok bezet: 

De jazmuziek was voor 100% Engels en eenige malen werden vanaf het toneel 
eenige benamingen in het Engels aangekondigd, waarop door het publiek zeer 
uitbundig werd gereageerd door handgeklap en het fluiten van Engelsche 
wijsjes. 

Nadat enkele Duitse militairen 'uit ergernis' de zaal hadden verlaten, begaf Weimar 
zich naar het toneel om de bandleider de wacht aan te zeggen, maar deze verklaarde 
alleen Amerikaanse en geen Engelse muziek te hebben gespeeld, hetgeen op dat 
moment nog niet verboden was. 

In het program werd geen verandering gebracht en het fluiten van Engelsche 
melodiën bleef aanhouden. Eén bezoeker, die zich niet matigde, heb ik van 
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zijn plaats laten verwijderen en ernstig onderhanden genomen. Waar ik echter 
geen enkele bevoegdheid had om door krachtdadig optreden aan deze pro-
engelsche stemming een einde te maken en mijn weermannen met roode 
koppen van woede rondliepen, achtte ik het na een uur raadzaam het gebouw 
te verlaten.40 

Weimars collega, kompaan J.H. Rienderhoff, had drie maanden later meer succes: 

Op Zaterdagavond 21 Sprokkelmaand bevond ondergetekende zich met een 
patrouille sterk 17 weermannen in de groote zaal van den dierentuin, alwaar 
verschillende orkesten jaszmuziek ten gehoore brachten. 

Rienderhoff had aan het begin van de avond vier eisen gesteld aan de organisatoren 
van het concert: 

ie. vrije toegang voor de patrouille, 2e. het niet noemen van Eng. namen der 
muzieknummers, 3e. het niet zingen of spreken van Engelsche woorden, 4e. 
het verbod tot fluiten enz. door het publiek als blijk van bijval. 

Het eerste lied 'vertoonde veel engelsche tongval', maar na een bemerking bleef 
het de hele avond 'normaal Duitsch'. Omdat direct na ieder nummer het zaallicht 
opengedraaid werd, verdwenen de aanvankelijke fluitsignalen: 

De zaal was bezet door 800 à 1000 sorrij-menschen, die door de 17 aanwezige 
weermannen, wier uiterst correcte en disciplinaire houding aan enkele Duit-
sche bezoekers opviel, volkomen in bedwang werden gehouden.41 

Overigens bevonden zich onder die Duitse bezoekers vaak jonge Wehrmachtsol-
daten, die evenals hun leeftijdsgenoten uit Nederland gek waren op swing. 
Saxofonist Gerard van Gelder speelde met een klein orkestje in de bovenzaal van 
een café in Alkmaar populaire Nederlands liedjes en schlagers als Heimat deiner 
Sterne: 

Opeens kwam er een groepje jongelui in uniform binnen. Een van die jongelui 
kwam naar me toe; omdat ik een afwijkend jasje aan had dacht hij dat ik de 
orkestleider was. Hij ging in de houding staan en vroeg: 'Herr Kapellmeister, 
spielen Sie Schwarzer Panter, bitte.'42 

Het optreden van de WA-patrouilles tijdens jazzconcerten verliep meestal volgens 
een vast patroon. Eerst instrueerde men de orkestleider of de organisator van de 
avond, vervolgens richtte deze zich tot het publiek met de nodige waarschuwingen 
en wanneer er dan alsnog ongewenste bijval kwam, werden de betrokken personen 
bestraft en verwijderd. Zo kreeg Theo Uden Masman op 4 juli 1942 opdracht van 
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de WA-vaandrig W J . Smits om het Haagse publiek vermanend toe te spreken 
'zoodra men zou beginnen met een Engels applaus'. Onmiddellijk nadat de 
herkenningsmelodie was ingezet barstte het applaus los: 

Hierop volgde de afgesproken waarschuwing van den Heer M. en herhaling 
bleef verder uit. Een enkeling waagde het tegen het einde van de avond zijn 
geestdrift op verboden wijze te uiten, doch het uitzetten van enkele manschap
pen in de zaal had dadelijk het gewenschte resultaat.43 

De presentator van het jazzconcert dat op 22 augustus 1942 in de Haagse Dieren
tuin plaatsvond, ontving de voor het publiek bestemde instructies van de WA op 
schrift. Bij aanvang van het concert diende hij ze voor te lezen: 

Demonstraties en in de allereerste plaats het fluiten, worden niet geduld. Indien 
in een gedeelte van de zaal toch gedemonstreerd wordt, zal het goedwillende 
publiek gelegenheid gegeven worden den dader aan te wijzen. Gebeurt dit 
niet, dan zullen de goeden met de kwaden moeten lijden en wordt het 
betreffende gedeelte ontruimd. 

Omdat een demonstratief applaus meestal in het donker plaatsvond, was er een 
regeling getroffen met de persoon, die de lichten bediende. Zodra er gefloten 
werd, ging het licht aan met als resultaat dat twee 'ordeverstoorders' konden 
worden opgepakt: 'Beide werden eerst als kleine kinderen over de knie gelegd en 
vervolgens verwijderd.'44 Dit hardhandig optreden was niet uitzonderlijk. Twee 
weken na het concert in de Dierentuin grepen leden van de WA een jongeman in 
de kraag die tijdens een door het 'Residentie Dansorkest' georganiseerd jazzfeest 
in Diligentia, 'een beetje demonstratief zat mee te deinen'. Nadat hij zich beledigend 
over de WA had uitgelaten werd hem 'met eenige rake klappen geleerd, wat iemand 
te wachten staat, die denkt dat hij maar alles kan zeggen'.45 

Een enkele keer probeerden concertorganisatoren het optreden van WA-patrouil-
les te verhinderen. Zo besloot concertmanager J. Hedink, voorafgaand aan de 
jazzavond van 12 september 1942 in Diligentia, bij de Haagse politie te informeren 
of de vijf aanwezige WA-mannen eigenlijk wel het recht hadden om het publiek 
te controleren. Politiecommissaris Simons gaf daarop patrouille-leider Veefkind 
telefonisch te verstaan dat controleren het werk van de politie was: 'Inderdaad is 
dit ook zoo', antwoordde Veefkind, 'maar wat merken wij van de Politie bij zulke 
avonden'. Afgesproken werd dat de WA-mannen na een paar nummers ongemerkt 
zouden vertrekken, mits het publiek zich rustig hield. Opmerkelijk was het, volgens 
Veefkind, dat er voor deze avond ten bate van de gewonde Nederlandse soldaten 
zo weinig belangstelling was: 

Het schijnt, dat de vaderlandsliefde niet diep zit bij het muziekminnende 
publiek, dat in hoofdzaak bestaat uit jongelui tussen 17 en 25 jaar. Ook 
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opmerkelijk was, dat alle nummers, die wij hebben gehoord, uitsluitend 
Engelsche jazzmuziek was, en dat er geen enkel ander stukje doorheen werd 
gespeeld.46 

Enkele WA-rapporten bevatten passages die de indruk wekken dat er ook in 
Nederland groepen actief waren, vergelijkbaar met de Hamburgse 'Swing-Jugend'. 
Het verslag van een in juni 1943 in de omgeving van Wassenaar gehouden actie 
tegen de 'Verwildering van de jeugd' bijvoorbeeld, beschrijft hoe ruim honderd 
WA-mannen in burger, geassisteerd door een dertigtal jeugdstormers, 'wilde kam
peerboerderijen' probeerden op te sporen. Na twee dagen deels te voet, deels per 
fiets de wijde omgeving te hebben afgezocht, concludeerde onderbanleider W.J.G. 
Spieksma: 'ook bij het naar huis gaan geen enkel feit geconstateerd; er werden 
geen Engelsche liedjes gezongen en er werden geen parapluis mede gevoerd'.47 

In een verzameling uittreksels van rapporten van de WA-Patrouille Heerban 4, 
opgesteld in maart 1943 door opperkompaan Rienderhoff, werd het gedrag van 
de Haagse jeugd tijdens jazzconcerten als volgt beschreven: 

Na de bezetting waren jaszavonden de uitlaatklep, waarop de jongelui hun 
anti-Duitsche gezindheid botvierde. Er werd gejoelt en getierd, terwijl men in 
de Engelsche taal tot elkander sprak, zooveel mogelijk rood-wit-blauw droeg 
en zelfs de Dames in Rood-wit-blauwe jurk verschenen. Eenige malen hard
handig optreden, waarna een bespreking heeft plaatsgehad met verschillende 
leiders van deze gezelschappen heeft aan het bovenstaande volkomen een einde 
gemaakt.48 

Dat dit laatste onjuist was, bleek toen Rienderhoff, vergezeld van drie collega's 
en vier ambtenaren van de zedenpolitie, enkele maanden later een inval deed bij 
Lybel, een geïmproviseerde dansgelegenheid gelegen tussen een aantal ontruimde 
huizen achter het circusgebouw in Scheveningen, waar een 'geheim Jazzfeest' plaats 
vond: 'Hier werd door 400 à 500 jongelui van jaszmuziek genoten, die doorspekt 
werd met verboden Engelsche melodiën. De ambtenaren der zedenpolitie behaal
den ruime oogst aan namen van meisjes beneden de vereischten leeftijd.' Er moest 
één gulden entree betaald worden, hetgeen aanvankelijk ontkend werd, maar bij 
het doorzoeken van de zaal vond men de toegangsbewijzen. 'Resultaat: Een haard 
van zedenbederf en een verzamelplaats van anti's zal zeer waarschijnlijk ophouden 
te bestaan.'49 

Dat ook de Duitsers zich ergerden aan het gedrag van de jeugd bleek uit een 
rapport van de SD, Außenstelle Maastricht, van 31 juli 1943. Daarin werd gemeld 
dat er onder de vakantie vierende jeugd in Limburg 'eine erhebliche Deutschfeind
lichkeit' heerste: 
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Aus Anlass der Regierungsänderung in Italien wurde vielfach von j ugendlichen 
Gruppen in den Abendstunden auf den Strassen Valkenburgs getanzt, musi
ziert und sogar englische lieder gesungen. Insgesamt mussten mehrere auswär
tige Gruppen sogenannter 14-20- järiger ehemaliger Pfadfinder verwarnt und 
zum sofortigen Verlassen des Ortes Valkenburg aufgefordert worden. 

Enkele personen, die de spertijd hadden overschreden, werden aangehouden en 
de volgende dag overgeleverd aan de Nederlandse politie. De SD-patrouille arres
teerde bovendien een boer die zijn schuur ter beschikking had gesteld aan 'groepen 
padvinders' en stuitte in hotel Juliana op een dertiental dansende jongeren, 
afkomstig uit Valkenburg, Heerlen, Roermond, Den Haag en Hilversum. Omdat 
overtreding van het dansverbod reeds meerdere malen was voorgekomen, werden 
ook zij gearresteerd: 'Es wird vorgeschlagen, diese aus erzieherischen Gründen für 
21 Tage vorläufig festzunehmen.'50 

Ook de Nationale Jeugdstorm, de jeugdafdeling van de NSB, keerde zich fel 
tegen leeftijdsgenoten die dweepten met moderne dans en jazzmuziek: 

Jonge menschen, zonder geloof en zonder idealen. Ongevormde jeugd. Je kent 
ze wel. Ze gaan graag en zoovéél mogelijk naar 'dancings' en schokschouderen 
en trekkebeenen op de gesyncopeerde oprispingen van een 'band'. Veracht ze 
niet! Beklaag ze!51 

In pamfletten, op aanplakbiljetten en in het maandblad De Stormmeeuw sprak 
men voortdurend over jazzmuziek als 'niet-volksche kunst'.52 Eind november 1943 
werden affiches geplakt waarop tekeningen van dansende en rondhangende jon
geren naast foto's van sportende en hardwerkende jeugdstormers waren afgebeeld. 
'Ouders wat kiest U', luidde het opschrift.53 In juni 1944, toen de geallieerde 
invasie al in volle gang was, verscheen in De Stormmeeuw nog een drie pagina's 
lang geïllustreerd artikel over 'de "Zazous", de Belgische Swingjeugd': 

Terwijl de onvergankelijkste cultuurscheppingen ten offer vallen aan den lust 
tot vernietigen van een kleine kliek misdadigers en jodenknechten, heeft de 
Belgische juegd zich slaafsch overgegeven aan het eenig 'cultuur'-goed, dat ons 
uit Amerika is overgewaaid: swing. Deze jeugd, slaafsch opgevoed in Ameri-
kaansche wancultuur, toont wat ons te wachten staat.54 

Musici 

Voor de Nederlandse jazzmusici was er gedurende de eerste oorlogsjaren veel werk 
in de amusementsindustrie. Al in september 1939, toen Engeland de oorlog aan 
Duitsland verklaarde, verdween de concurrentie van Engelse musici, die allen 
gemobiliseerd werden. Vanwege de door de Kriegsmarine gevoerde 'Schlacht im 

229 



HOOFDSTUK 6 

Atlantik', gericht tegen de bevoorrading van Engeland vanuit Amerika, kwam 
bovendien ook de invoer van grammofoonplaten en bladmuziek uit de Verenigde 
Staten en Engeland volledig stil te liggen, waardoor de vraag naar de producten 
van Nederlandse arrangeurs en componisten steeg.55 De enige buitenlandse con
currentie bestond uit een tiental Amerikaanse muzikanten, die nog konden 
doorspelen tot de Verenigde Staten in december 1941 aan de oorlog gingen 
deelnemen. Pianist Freddy Johnson was een van hen. In het Scheveningse Trianon, 
bij de 'Bredase Hot Club' in Hotel Brabant (Ginneken) en in het Amsterdamse 
Negro Palace, dat inmiddels weer was omgedoopt tot Palace, overal kon hij 
ongehinderd werken, totdat hij in december 1941 werd gearresteerd en overgebracht 
naar een interneringskamp in Beieren. 'I'm forever blowing Goebbels, blowing 
Goebbles in the air', zong hij in 1940 tijdens een van zijn optredens in Palace.^ 
Toen de Feldgendermerie in september 1941 het jazzcafé La Cubana aan de 
Amstelstraat in Amsterdam binnenviel, was het hen alleen te doen om de mogelijke 
aanwezigheid van joden of personen zonder een geldig Ausweis, niet om de door 
Johnson ten gehore gebrachte jazzmuziek. Johnson trad op in La Cubana samen 
met de Surinaamse drummer Lou Holtuin en de eveneens uit Suriname afkomstige 
tenorsaxofonist Max Woiski, de eigenaar van het café. Nadat de persoonsbewijzen 
van alle aanwezigen waren gecontroleerd, liep de betrokken Duitse militair lang
zaam en plechtstatig door het middenpad weer naar buiten. Op de maat van zijn 
voetstappen begon Johnson te spelen: L'llbe gladwhen you 're dead, you rascal you!, 
instrumentaal, begeleid door de brushes van Holtuin.57 

Ook de Amerikaanse band van Willy Lewis gaf in 1941 nog diverse concerten 
in Nederland. In februari trad het gezelschap driemaal op voor de leden van de 
'Wanderers Hot Club' in De Galerij aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag, 
en in Groningen speelde het orkest, aangevuld met enkele Nederlandse musici, 
tot tweemaal toe in dancing De Harmonie. Het tweede optreden aldaar werd 
evenwel verstoord door een troep WA-ers en een voorstelling in het Haarlemse 
Concertgebouw, georganiseerd door de amusementsvereniging 'The American 
Club', moest op last van Robert Tretow, Pressereferent van de Beauftragte des 
Reichskommissars in Noord-Holland, op het laaste moment afgelast worden.58 

In mei 1941 hield Lewis het in Nederland voor gezien en wist hij met enkele 
collega's per trein Zwitserland te bereiken, van waaruit hij naar Portugal vluchtte. 
Eind 1941 voer hij per schip weer terug naar de Verenigde Staten. Lewis' gitarist 
John Mitchell, die in Nederland was gebleven, werd in december gearresteerd en 
in januari 1942, samen met Freddy Johnson en twee andere Amerikanen, naar een 
Duits gevangenkamp getransporteerd. In ruil voor de vrijlating van Duitse krijgs
gevangenen mochten veertig geïnterneerden, onder wie Mitchell, al na enkele 
weken het kamp weer verlaten. Ook Johnson werd uitgeruild en keerde terug naar 
Amerika, maar dat gebeurde pas in maart 1944.59 

Jazz-concerten werden tijdens de bezetting zeer druk bezocht. Op het tweede 
'Music-Hall-feest', van 27 april 1941, luisterden meer dan tweeduizend jongeren 
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in een afgeladen Amsterdams concertgebouw naar de 'Ramblers' en 'The Synco
pated Musquetiers', 'een 10 man groot orkest voor dezen middag samengesteld 
uit de beste jazzmusici hier te lande vertoevende' met onder anderen Freddy 
Johnson. 'Dat een Nederlandsche toonaangevende Kunstinstelling als het Con
certgebouw in onze hoofdstad zich tot een dergelijke van Engelsche verzotheid 
getuigende gebeurtenis leent', luidde het commentaar in Het Nationale Dagblad. 
De Courant - Het Nieuws van den Dag schreef over 'een volslagen succes', en: 
'Jazz-feest in Concertgebouw - Jeugd triomfeerde'.60 

Voor amateurorkesten was er eveneens grote belangstelling. De agenda van de 
Groningse big-band 'The Plus Fours' telde 52 concerten in 1940, exclusief de 
matinees en ook 'The Swing Papa's' uit Den Haag beleefden gouden tijden. Hun 
optreden tijdens een door de plaatselijke Hot Club georganiseerd 'soiree dansant' 
in het Bredase Irene Hotel op 22 maart 1941 liep uit tot half vijf 's ochtends. 1 

Zelfs het 'Kwintet van de Nederlandsche Jazz Liga' onder leiding van de joodse 
hot-violist Jaap Cune speelde in het eerste jaar van de bezetting nog geruime tijd 
door. Via het concert- en theaterbureau van de gebroeders Mikkenie kregen ze 
verschillende engagementen aangeboden onder andere in het exotische etablisse
ment Caliente aan de Lijnbaansgracht in Amsterdam, waar tegelijkertijd Eddy 
Christiani optrad met het orkest van Frans Wouters. Tijdens de eerste razzia die 
plaatsvond naar aanleiding van de februaristaking, werd Cune opgepakt en hield 
het kwintet op te bestaan.62 

Veel jazzconcerten werden in de beginperiode van de bezetting georganiseerd 
door 'The American Club' in Haarlem, die eind 1939 was opgericht door de toen 
negentienjarige Ronny Klein.63 Behalve de zondagavondsoirées in hotel de Leeu
werik, die volgens het officiële orgaan van de club, The American Journal, binnen 
korte tijd uitgroeiden tot 'het beste dat in Haarlem geboden werd', trokken vooral 
de door Klein gecontracteerde orkesten, waaronder de 'Collegians' van Lou van 
Rees en de band van 'Nederland's grootste jazzvocalist' Wally Sluijzer, veel publiek. 
Ook de uit Duitsland gevluchte joodse pianist Martin Roman speelde op uitno
diging van 'The American Club' enkele malen in de Leeuwerik en tijdens de 
wekenlijkse dansavonden aldaar fungeerde de Haarlemse negenmansformatie 'The 
Rhythm Sellers' onder leiding van tenorsaxofonist Henk van Donselaar als huisor
kest.64 Het succes van deze dans- en concertavonden was enorm. Binnen korte 
tijd groeide 'The American Club' uit tot de grootste amusementsvereniging in 
Haarlem. Volgens The American Journal van 23 oktober 1940 hadden zich in 
enkele weken tijd 181 nieuwe leden aangemeld en ook andere Haarlemse amuse
mentsverenigingen, waaronder 'The Rhythm Cocktailclub', 'Cheerio' en 'Every
body', sloten zich in de loop van 1940 aan.65 

Nadat 'The American Club' in het voorjaar van 1941 door de Commissaris voor 
niet-commercieele Vereenigingen en Stichtingen was verboden, zette Klein zijn 
activiteiten voort onder de naam ANOVA, de 'Algemeene Nederlandsche Organi
satie Voor Amusement'. Onder het motto'Durf te leven'startte hij in The American 
Journal van april 1941 een ledenwerfactie. Men kon deelnemen aan boottochtjes 
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en excursies of meedoen met 'The American Tennisclub' van ANOVA, maar het 
hoofddoel was 'om vooral uitstekende programma's te brengen en hiervoor de 
beste Nederlandsche artisten te engageren'.66 Teneinde op nationale schaal te 
kunnen opereren werden in diverse steden 'correspondenten' aangesteld. In Den 
Haag zetten Gerard de Haan en J.G. Klop voorstellingen op touw, Paul Acket 
was in 't Gooi actief en Frans van Klingeren organiseerde concerten in Amsterdam. 
Bekende orkesten werden geëngageerd, zoals die van Boyd Bachmann en Klaas 
van Beeck en onder de naam 'Sterrenparade' trok men met een uitgebreid 
amusementsprogramma langs bioscoop- en theaterzalen in alle uithoeken van het 
land. Behalve een goochelaar, een conferancier en een Hawaii-ensemble, behoorde 
ook swingbands als de 'Collegians', de 'Grasshoppers' en de 'Moochers' tot de 
vaste deelnemers aan deze tournees.67 De laatste 'Sterrenparade' vond plaats op 
8 november 1941 in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Den Haag. 
Tijdens de pauze werd Ronny Klein door ss-Untersturmführer Hahn tot de orde 
geroepen. Hij moest de recette van de voorstelling afstaan en mocht in het vervolg 
geen bijeenkomsten meer organiseren.68 

Toch was er ook in de daaropvolgende periode nog volop live-jazz te beluisteren. 
Omdat er sinds april 1941 niet meer gedanst mocht worden, organiseerden 
zaalhouders overal in het land showavonden die, nadat in 1942 het gebruik van 
Engelse termen in de pers aan banden was gelegd, veelal gepresenteerd werden als 
'schouwavonden'. Om de toeschouwers ondanks het dansverbod toch zoveel 
mogelijk te vermaken, probeerden de musici vooral het visuele en theatrale aspect 
te accentueren. Met name de uit Denemarken afkomstige Boyd Bachmann wist 
zijn orkest met rare hoeden, aangeplakte snorren en clowneske variéténummers 
bij een groot publiek populair te maken. Maar ook de 'Ramblers' verwerkten 
humoristische sketches in hun programma's evenals Klaas van Beeck, die een 
speciale act ontwikkelde waarin hij op maar liefst vijf verschillende instrumenten 
een medley van populaire liedjes en jazz-classics ten gehore bracht.69 

'Het bleek een vondst! Het jonge volkje kwam dromsgewijs opzetten. Ze 
kenden de orkesten van de radio en als dan de herkenningsmelodie klonk en 
langzaam het gordijn opengleed, dan zat daar dat beroemde orkest en dan ging 
er een gejuich op uit de zaal en dan vergaten ze de broodbonnen, de houten 
fietsbanden, de kleizeep, de onverwarmde jongenskamers, de verboden pad
vinderij, de verboden AJC, de zesmaal gelapte schoenen, de Duitsers en de hele 
rottroep — daar zagen ze hun radiohelden in witte bandjasjes, met schuiftrom-
bones en schettertrompetten en fdmsnorren en een razende drummer en 
muziekstandaards met glitterletters en microfoons en een geweldige raven
zwarte meid in een showjurk met decolleté die in een zachtrode spotlight Diep 
in mijn hart zong. Show!7° 

De muziek die op de diverse 'schouwavonden' ten gehore gebracht werd, verschilde 
nogal, maar vrijwel alle orkesten lieten zich in mindere of meerdere mate inspireren 
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door het moderne Amerikaanse swingrepertoire. Dat was zeker het geval bij 'The 
Grasshoppers' onder leiding van pianist Cor van Peperzeel, alias Cor Perez. Dit 
Amsterdamse dansorkest was in april 1942 de grote publiekstrekker tijdens een 
'paaschschouw' in het hoofdstedelijke concertgebouw en stond vooral bij jazzlief
hebbers in hoog aanzien.?1 Dat gold evenzeer voor het orkest van tenorist Piet 
van Dijk, 'de koning der Saxophonisten', waarin onder anderen de Rotterdamse 
gebroeders Jaap (ts) en Arie Valkhoff (b) speelden, en ook voor 'The Millers', het 
soft-swingcombo van gitarist Ab de Molenaar, met ander anderen zangeres Sanny 
Day, pianist Joop Maten, vibrafonist Coen van Nassou en violist Willy van de 
Mandele, alias Jan Doedel. Zij traden eveneens op in het concertgebouw, speelden 
in het Amsterdamse Palace en op talloze andere plaatsen verspreid over heel 
Nederland.72 

Een van de meest actieve jazzscenes tijdens de bezetting was te vinden in Den 
Haag. Er werden jazzfeesten, concoursen en illegale dansavonden georganiseerd, 
waar behalve de 'Swing Papa's', geleid door respectievelijk klarinettist Peter 
Schilperoort en trompettist Joost van Os, ook diverse andere plaatselijke orkesten 
optraden. De bekendste waren 'The Moochers' onder aanvoering van trompet
tist/arrangeur Boy Edgar, het kwartet van Frans Vink jr. (de zoon van de bestuurder 
van het muziekgilde), 'De Toonmeesters' onder leiding van pianist Charlie Ne-
derpelt en 'The Collegians' met onder anderen Lou van Rees op klarinet en Coen 
van Nassou aan de vibrafoon.73 

Daarnaast waren er de zondagmiddagconcerten in de 'Wanderers Hotclub', die 
nog tot eind 1942 werden voortgezet, en de 'Lumirex klankstudio' van Dolf 
Dienske, die eveneens open bleef en waar veel jazzmusici ook tijdens de bezetting 
hun muziek lieten vastleggen op glasplaten.74 

Sommigen van hen speelden overigens niet alleen in een dansorkest of jazzfor
matie, maar maakten tevens deel uit van een Hawaii-ensemble. Hawaii-muziek 
was gedurende de oorlogsjaren bijzonder populair. De fleurig uitgedoste musici 
drongen met hun slepende gitaarklanken en dromerige melodieën de beslomme
ringen van alledag naar de achtergrond en stelden daar de illusie van een exotisch 
paradijs ergens in de Stille Zuidzee tegenover. De samenstelling van de orkestjes 
(gitaren, bas en soms ook vibrafoon) bleek bovendien ook zeer geschikt voor het 
uitvoeren van modern swingrepertoire. Alhoewel gevestigde ensembles, zoals de 
'Kilima Hawaiians' van de Rotterdamse gitarist Bill Buysman, nooit van de 
traditionele melodische stijl afweken, maakten anderen juist gebruik van het 
Hawaii-instrumentarium en de bijbehorende entourage als dekmantel om te 
kunnen swingen.75 

Dat gold met name voor gitarist Jan Mol, die inmiddels grote bekendheid had 
verworven met zijn jazzorkest 'The Bamboozlers'. Samen met Eddy Doorenbos 
(g) en Coen van Nassou (vib) ging hij spelen bij de 'Ma-U-I Eilanders' van gitarist 
Han de Willigen, een swingcombo dat vermomd als Hawaii-ensemble met succes 
de controleurs van het DVK en de NKK om de tuin wist te leiden. In 1942 maakten 
ze diverse 'hot-rhythm'-platen, die werden uitgebracht op het Decca-label en 
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waren voorzien van camouflagetitels als Schön dass du wieder bei mir bist, Capucijners 
en het door Ferry Barendse gecomponeerde DanscollegeJ6 

Een ander verkapt swingcombo werd gevormd door de 'Pukapaka's', onder 
leiding van 'Swing Papa'-gitarist Wout Steenhuis, met Peter Schilperoort op 
klarinet. Op 9 mei 1942 traden ze op tijdens het 'Nationaal Hawaiianconcours' 
in concertzaal Dilligenta te Den Haag, waar ze het moesten opnemen tegen de 
'Ma-U-I Eilanders' en diverse andere Hawaii-orkesten. Op de bewuste avond was 
ook een WA-patrouille aanwezig. Volgens het rapport van patrouillecommandant 
J.H. Rienderhoff bestond het publiek uit zo'n tweeduizend jongens en meisjes: 
'Zonder toezicht zijn dergelijk soort avonden de gelegenheid alwaar men zich echt 
Engelsch kan uitlaten.'77 Het Vaderland publiceerde een lovende recensie, waarin 
vooral veel waardering werd uitgesproken voor de ritmische vaardigheden van de 
winnende Haagse orkesten. De 'Ma-U-I Eilanders' en de 'Pukapaka's' eindigden 
op respectievelijk de eerste en de tweede plaats.?8 

Overigens waren er ook concoursen voor jazzorkesten. Zowel in 1941 als in 1942 
werden de jaarlijkse Jazzwereld-feesten, op initiatief van de betrokken musici zelf, 
voortgezet in de vorm van een 'nationaal concours van amateur dansorkesten'. 
Het eerste concours, georganiseerd door onder anderen Dolf Dienske, Pi Scheffer 
en arrangeur Pierre Wijnnobel, vond zoals vanouds plaats in het Scheveningse 
Kurhaus, en wel op 2 augustus 1941. Behalve Dolf Dienske zelf, die optrad met 
zijn 'Lumirex Mike Serenaders', bevonden zich onderde deelnemers ook de Haagse 
'Swing papa's' en de 'Rhythm Sellers' uit Haarlem, waarin de gebroeders Pim (b) 
en Theo 'Theek' Kruijt, alias Ted Powder (tb) speelden, alsmede een viertal 
orkesten uit respectievelijk Rotterdam, Bergen op Zoom, Arnhem en Utrecht. De 
pauze werd opgeluisterd door de 'Ma-U-I Eilanders' en de 'Samoa Girls', met 
zangeres Pia Beck op ukelele.79 Mede door de enthousiaste reacties van het publiek, 
dat op de aankondiging van Fräulein sei süß {Lady be Good) een donderend applaus 
liet volgen, was er sprake van een zeer geslaagd concours. De volgende ochtend 
bleken evenwel de muren van het Kurhaus volgeplakt met de tekst 'Hier heerscht 
de Engelse ziekte'.80 

Een jaar later, op 8 augustus 1942, zetten de amateurorkesten, die zich inmiddels 
hadden georganiseerd in de 'Nederlandsche Vereeniging van Amateur-Dansmusici 
i.o.', opnieuw een nationaal concours op touw. Ditmaal niet in het Kurhaus, dat 
in verband met de kustverdediging sinds de zomer van 1942 voor alle publiek 
gesloten was, maar in de zaal van de Haagse Dierentuin. Er waren twaalf deelne
mende orkesten, afkomstig uit tien verschillende steden en volgens Van Steensel 
van der Aa, die na afloop een recensie schreef in Het Volk, was er onvoldoende 
ruimte om de 'wild enthousiaste mensenmenigte' te herbergen.81 

Ernst van 't Hoff, Klaas van Beeck en Theo Uden Masman trokken met hun 
bekende omroeporkesten eveneens volle zalen. Naast hun engagementen voor de 
NO en het werk in de platenstudio's gaven ze regelmatig live-concerten en vanaf 
1943 reisde ook Dick Willebrandts met zijn achttienkoppige swingband voor een 
beperkt aantal optredens door het land.82 Op 24 januari 1943 verzorgde zijn orkest, 
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samen met Eddy Christiani, het combo van bassist Frans Wouters en de 'Ma-U-I 
eilanders', een muzikale revue in het Amsterdamse concertgebouw, waar toen 
inmiddels de naambordjes van joodse componisten op last van Goverts met blauwe 
verf onleesbaar waren gemaakt. Later dat jaar keerde Willebrandts' orkest nog 
meerdere malen terug in het concertgebouw, maar er werd ook gespeeld in onder 
andere Groningen, Breda, in de Korenbeurs te Rozendaal en in het City Theater 
te Wageningen.85 De 'Ramblers' gaven tijdens de bezettingsjaren concerten in 
vrijwel alle Nederlandse steden. Van Breda tot Sappermeer en van Heerlen tot 
Delft, overal liepen jongeren massaal te hoop om Nederlands 'populairste dans
orkest' te aanschouwen.84 'Het enthousiasme voor de rhythmische klanken van 
dit ensemble gaat zoover, dat het jeugdig publiek zich 's morgens even over vieren 
reeds voor de poorten van "Tivoli" bevindt om een kaartje machtig te worden', 
schreef de Apeldoornsche Courant op 4 september 1943 en onder de kop 'ongezond 
enthousiasme bij de jeugd', meldde Het Volk van 19 juni 1944 dat men ook in 
Groningen al om vijf uur in de ochtend in de rij stond voor de kassa van de 
Harmonie om zeker te zijn van een plaatsbewijs voor het orkest van Theo Uden 
Masman.85 

De musici wisten met redelijk succes hun jazzrepertoire actueel te houden door 
te luisteren naar de muziekprogramma's van de BBC en uitzendingen van Ameri
kaanse kortegolfzenders. Niet alleen Pi Scheffer, Klaas van Beeck, Ernst van 't 
Hoff en Jack Bulterman voorzagen hun omroeporkesten van moderne arrange
menten afkomstig van vijandelijke zenders, ook minder bekende musici slaagden 
erin nieuwe nummers te kopiëren van de radio.86 De gitarist van het 'Kwintet 
van de Nederlandsche Jazz Liga', Marius Koppijn ging, nadat orkestleider Jaap 
Cune was opgepakt, spelen bij het 'Amsterdams Vibrafoon Sextet', waarmee hij 
tot eind 1942 regelmatig optrad tijdens schoolfeesten en verenigingsavonden. 
Dankzij de BBC konden ze hun programma uitbreiden met onder andere Don't 
sit under the appletree with anyone else but me}7 Voor trombonist Minze Jansma, 
leider van een amateurswingband in Groningen, was de muziek van de geallieerde 
radiozenders eveneens een belangrijke inspiratiebron. Na de bevrijding speelde 
hij voor de Canadezen up-to-date Swingrepertoire, dat tijdens de oorlog door de 
BBC en vanaf juni 1944 door de Allied Expeditionary Forces Network was uitge
zonden.88 

Sommige nummers werden ook vastgelegd op snijplaten. Trompettist Ado 
Broodboom, die eerst in het dansorkest 'Hotclub Hollande' speelde en later in 
de 'Micro Rhythme Club' onder leiding van bassist en Hawaii-gitarist Louis van 
der Steen, had een vriend die de door de BBC uitgezonden muziek van Glenn 
Miller op glasplaten kopieerde.89 Datzelfde gebeurde, maar dan met toestemming 
van de Duitse autoriteiten, ook in de Hilversumse radiostudio van de DES, waar 
Pi Scheffer aan de hand van opnamen van Engelsche en Amerikaanse orkesten 
arrangementen uitschreef voor de band van Dick Willebrandts.90 Eddy Crom-
melin maakte tijdens de bezetting eveneens opnamen van Engelse en Amerikaanse 
radioprogramma's. Ten behoeve van verzetsgroepen kopieerde hij nieuwsuitzen-
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dingen van de BBC, Radio Oranje en The Netherlands Voice of Goodwill' uit 
Boston op snijplaten die uit de studio's van de NO waren gestolen. Tussen de 
nieuwsuitzendingen door registreerde Crommelin tevens zijn favoriete muziek, 
en van deze 'Side Show'-opnamen legde hij ook een catalogus aan: 

1942 (May 20) 11.30 p.m. Stephane Grappelly with Jack Payne a.h. Orchestra 
- 1942 (September 12) 10.30 p.m. Joe Marsala and his Orchestra with Allistaire 
Cooke announcing. My finest recording, direct via shortwave from New-York, 
very little fading!?1 

Media 

Vanwege het dansverbod en uit angst om de laatste tram of trein te missen - met 
alle risico's van dien in verband met het verstrijken van de avondklok - besloten 
veel mensen om thuis te blijven en via de radio en de grammofoon naar hun 
favoriete muziek te luisteren. 

Tijdschriften 

Het overwegend jeugdige jazzpubliek kon zich daarbij aanvankelijk nog laten 
leiden door het 'officieel orgaan van de Nederlandsche Jazzliga', De Jazzwereld, 
het blad voor liefhebbers van zowel jazz als moderne Amerikaanse dansmuziek, 
dat sinds 1931 maandelijks was verschenen en ook gedurende de eerste zes maanden 
van de bezetting uitkwam. Het juni-nummer van 1940 opende met een optimis
tische beschouwing over het aanstaande zomerseizoen in de amusementsbranche: 
'De menschen uit het amusementsbedrijf zullen goed doen zich zoo snel mogelijk 
aan den nieuwe toestand aan te passen.' Verduisteringsproblemen konden welis
waar voor nogal wat moeilijkheden zorgen, maar dat was voor de betrokken musici 
volstrekt geen reden om de moed te laten zakken. Nu de aanvoer van nieuwe 
Amerikaanse muziek en grammofoonplaten direct of via Europese vertegenwoor
digers onmogelijk was geworden, bood dat nieuwe mogelijkheden, zowel voor de 
jonge Nederlandse grammofoonindustrie als voor de musici: 'Componisten en 
arrangeurs aan de slag!' zo luidde het devies.92 Volgens een kort bericht op pagina 
vijf waren er onder de amusementsmusici 'weinig of geen' slachtoffers gevallen. 
De meeste Heck's-zaken hadden al weer een muziekvergunning en ook in het 
Kurhaus werden serieuze plannen gemaakt 'om toch nog tot een seizoen te 
komen'.95 

De beide dubbelnummers van De Jazzwereld aie in juli en september verschenen, 
waren grotendeels gewijd aan het op 3 augustus 1940 in het Haagse Kurhaus 
gehouden achtste 'Jazzwereld-feest', dat meteen recordaantal bezoekers - in totaal 
zo'n 1900 - bijzonder succesvol was verlopen. Tegelijkertijd constateerde redacteur 
Bob Schrijver evenwel dat het zomerseizoen in de amusementsbranche als geheel 
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'uitermate wisselvallig' geweest was. Hotel Hamdorf te Laren was slechts één 
maand in bedrijf geweest en ook de uitgaansgelegenheden in de meeste badplaatsen 
trokken minder publiek, omdat men er vanwege de gebrekkige trein- en tramver
bindingen slechts tot 9, hooguit 10 uur 's avonds kon blijven.94 

Voor het overige werd er in dejazzwereld-edities van juli en september nauwelij ks 
over de bezetting gesproken. Behalve de aankondiging van twee filmpremières -
'Professor Jazz' met onder anderen Artie Shaw in het Amsterdamse Alhambra 
Theater en 'Feux de Joie' over het orkest van Ray Ventura in het Haagse Metropole 
Palace-viel vooral de korte mededeling op, dat de AVRO zijn dansorkest per i 
augustus 1940 had ontslagen. Daarnaast waren er de gebruikelijke platenbeschou
wingen van Van Steensel van der Aa, alias Will G. Gilbert, gepresenteerd onder 
de kop 'wetenschappelijke rubriek', alsmede een interview van Bob Schrijver met 
pianist, arrangeur en orkestleider Benedict Silberman, en nog een tweetal afleve
ringen van Van Steensel van der Aa's theoretische tractaat 'Melodische structuur 
der jazzmuziek'. Ook een overzicht van concerten en clubactiviteiten in diverse 
steden van het land ontbrak niet, alhoewel de drie in Den Haag wonende redacteurs 
Constantin Poustochkine, Bob Schrijver en Willem van Steensel van der Aa zich 
vooral op de plaatselijke jazz-agenda concentreerden.95 

De oorlogsedities van De Jazzwereld verschilden qua opmaak en toonzetting 
nauwelijks van de nummers die vóór mei 1940 waren verschenen. Alleen Van 
Steensel van der Aa, die sinds 1938 voortdurend de inferioriteit van de jazz ten op 
ziehte van de westerse kunstmuziek had benadrukt, richtte zich in zijn beschou
wingen steeds feller tegen het naar zijn mening onwetende en dweperige jonge 
publiek. Uiteindelijk citeerde hij op de laatste pagina van het septembernummer 
met instemming de reeds eerder aangehaalde anti-jazztirade van de Duitse publicist 
Max Merz. De jeugd moest beschermd worden tegen de jazzepidemie. Het genieten 
van Amerikaanse en Europese amusementsjazz, die afweek van de authentieke 
vorm, was 'uiterst bekrompen' en tevens 'funest voor den muzikalen smaak in het 
algemeen'.96 

Tot degenen die met instemming kennis namen van deze kritiek, behoorde ook 
Jan Govert Goverts. Op 5 augustus 1940 publiceerde hij een uiterst negatieve 
recensie over het achtste 'Jazzwereld-feest' in de NSB-krant Het Nationale Dagblad. 
'De belangstelling van de jeugd voor jazz moet als vrij ongezond beschouwd 
worden', schreef hij. 'Want, zoals ook het Hoofdbestuur der Nederl. Jazz Liga 
zelf moet toegeven, deze belangstelling gaat niet uit naar het wezen dezer muziek.' 
Van Steensel van der Aa, 'een van de gezaghebbendste personen op dit gebied', 
had in de NRC uitgelegd dat de muziek der 'Afrikaansche natuurvolken' een sterk 
sensueel element bevatte. 'Dit mag voor Afrika zeer natuurlijk en zeer cultureel 
zijn, maar wij hebben te erkennen, dat de cultuur der blanken een ander stadium 
heeft bereikt.' Volgens Goverts had de 'opstelraad' van De Jazzwereld een pro
gramma samengesteld vol 'jazz-surrogaat en inhoudslooze, dom-dreinerige dans
muziek, die net als cocaïne, de zenuwen verwoest waardoor de mensch voor edeler 
muziekuitingen afgestompt wordt'. Vooral de deelnemers aan de jamsession, onder 
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wie de saxofonisten Lex van Spall en Tinus Bruyn, trompettist Joop Lensky, 
pianist Epi Broches, drummer Maurice van Kleef en bassist Eddie Hamm, waren 
zich aan 'walgelijkheden' te buiten gegaan. 

Joden joden en nog eens joden. Als een kleine jood in de gelegenheid gesteld 
wordt zich te laten gaan, zal hij het niet laten. Alzoo toonden Joden en 
Joden-genooten hun oer-aard op dit festijn, waarvan een Jood de artistieke 
leiding had. 

Aan het slot van zijn beschouwing constateerde Goverts dat ook Van Steensel van 
der Aa deel uitmaakte van de 'opstelraad' van Dejazzwereld: 'een van de bevoegde 
kenners der jazz, die over 't "fan-dom" rake dingen geschreven heeft. Verwonder-
lijk.'97 

Uitgever van De Jazzwereld was de 56-jarige reserve Luitenant-Kolonel der Infan
terie Jacob Moorman. Met het oog op de continuering van de verschillende 
vakbladen die hij uitgaf, onderhield hij nauw contact met de Duitse autoriteiten. 
Na een persoonlijk onderhoud met Generalkommissar Schmidt in september 1940 
werd besloten om voorlopig alleen de uitgave van De Jazzwereld te. staken. 98 Het 
laatste dubbelnummer verscheen in november 1940. Het redactionele artikel op 
pagina 1 klonk, ondanks pogingen tot een opgewekte toonzetting, toch wat somber 
en teleurgesteld: 

Op een ogenblik, waarop ons blad in het middelpunt van de belangstelling 
staat, wordt de uitgave gestaakt. De onverflauwde belangstellingvan lezerszijde 
is voor de redactie van dit blad altijd een vreugde geweest. In de laatste dagen 
van 'De Jazzwereld' wordt zij haar zelfs een troost. 

De schrijvers complimenteerden vervolgens het serieuze publiek dat de laatste 
maanden de nog resterende goede Ellingtons en Basie's had opgekocht. Ze waren 
zeer verheugd over het feit dat de jazzmuziek 'nu vrijwel uitsluitend aan de hoede 
der kenners en tot oordelen bevoegden' was overgegeven. Men besloot met de 
voorspelling: 'Bezoeken van Amerikaanse orkesten zijn voorlopig niet te wachten, 
maar men zal de jazzmuziek in huiselijke kring blijven genieten en bestuderen.'" 

De reden waarom de uitgave van De Jazzwereldzo abrupt werd stopgezet, bleef 
in het redactionele artikel evenwel onvermeld. Alleen Van Steensel van der Aa 
kwam in zijn eigen platenrubriek tot een 'logische' verklaring. Voor jazzmuziek 
hoefde men alleen gevoel voor 'negersche rhythmen en melodievormen' te hebben, 
zo schreef hij. Dat gevoel was het zuiverst 'bij hen, die zelf negroide zijn'. Jazz 
had als zodanig niets van doen met kunst. Het vereiste immers geen scheppende 
activiteit, noch enige cultuurkennis. Het eindeloos herhalen van een handvol 
harmonische formules, daarin lag het wezen van deze volksmuziek. Met de 
bestaande formules was de Jazz aan de grenzen van zijn ontwikkeling gekomen 
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en elke verdere ontwikkeling zou automatisch buiten het terrein van de Jazz komen 
te liggen. Van Steensel van der Aa's conclusie: 'Op dit moment verdwijnt de 
noodzakelijkheid van een beschouwen der pure jazzmuziek in woord en ge
schrift.'100 

Na het verdwijnen van De Jazzwereld werd er alleen in lokale tijdschriften nog 
aandacht besteed aan jazz. In Zaandam bijvoorbeeld gaven de leden van de 
plaatselijke 'Hot Record Club' een eigen blad uit. Aan het eind van 1944, toen er 
al bijna een jaar lang niemand meer op de clubavonden was verschenen, bracht 
men ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de club nog een fraai jubileum
nummer uit, waarna de uitgave werd gestaakt.101 In Rotterdam verscheen in 1941 
de Allround Star, een gestencild blad met artikelen over moderne dansmuziek en 
het plaatselijk uitgaansleven. Volgens de achttienjarige Benjamin Muysson, die 
door de redactie was ingehuurd als 'zakelijk adviseur', wilde men de Allround Star 
met ingang van september 1941 in gedrukte vorm laten verschijnen en teneinde 
daartoe een vergunning en een papiertoewijzingsnummer te verkrijgen, stelde hij 
in juni 1941 de afdeling Perswezen van het DVK op de hoogte van de plannen: 

Het ligt in het vaste voornemen om volledig gehoor te geven aan de wenschen, 
welke diverse regeeringsinstanties op dit gebied te kennen hebben gegeven. 
Met ingang van het eerste nummer zal bijv. de Engelsche naam worden 
gewijzigd in een Nederlandsche; de copie zal weinig of geen Engelsche 
uitdrukkingen meer bevatten; minder aandacht zal worden besteed aan de 
propaganda voor hot-jazz en swing.102 

De afdeling Perswezen, die ter kennisneming een proefexemplaar had ontvangen, 
antwoordde evenwel dat ook artikelen over de 'Ramblers' en het plaatselijke Palace 
Theater in de toekomst uit de redactionele kolommen dienden te verdwijnen, 
daar deze werden aangemerkt als 'voorbeelden van verkapte reclame'. Nadien werd 
door Muysson niets meer vernomen van de initiatiefnemers.103 

Ook de redactie van The American Journal, het 'officieel periodiek orgaan' van 
'The American Club' in Haarlem, probeerde tegemoet te komen aan de wensen 
van de bezetter, om het voortbestaan van hun blad, dat in een oplage van enkele 
duizenden exemplaren werd gedrukt bij de firma Zwart in Haarlem, niet in gevaar 
te brengen. Zo bevatte het oktobernummer van 1940 een oproep aan de lezers 
om een nieuwe naam te bedenken voor zowel het orgaan als de club, en in de 
rubriek 'officieel clubnieuws' viel te lezen dat 'het modewoord swing' inmiddels 
ouderwets geworden was: 

De Duitsche autoriteiten hebben de "Swing" den oorlog verklaard. Schaart U 
aan hun zijde en juich met ons een meer beschaafder vorm van dansen toe.104 

In het volgende nummer, dat in april 1941 verscheen, werden de lezers zelfs 
verwezen naar de plaatselijke dansschool Tivoli, om 'de "swingpassen" af te leren'. 
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Bovendien stelde men een artikelenreeks in het vooruitzicht over jazz en hot-swing, 
omdat 'veel jongelui aan de jazz een veel grootere waarde toekennen dan haar 
toekomt'. Anders dan in het voorgaande nummer, waarin tekenaar en jazzexpert 
Boy ten Hove nog uitvoerig aandacht had besteed aan Benny Goodman, werd in 
deze editie met geen woord meer gerept over Amerikaanse jazzmusici of Neder
landse dansorkesten. De redactie had zich beperkt tot het publiceren van twee 
foto's: een van 'The Rhythm Sellers' en een van 'The Hot Rascals', een crooners-duo 
dat binnenkort in IJmuiden en Velsen zou optreden.105 Desondanks werd The 
American Journalin juni 1941 toch verboden. Volgens Generalkommissar Schmidts 
'persönlicher Referent', S. Sommer, vormde 'die negative Einstellung des Blattes, 
das jeglichen willen zur Mitarbeit und zu loyaler Haltung vermissen ließ', de 
aanleiding voor het verbod.106 

De deelname van de Verenigde Staten aan de oorlog had een verscherping van 
de censuur tot gevolg. Men verbood alle publicaties van Noord-Amerikaanse 
auteurs en zelfs verwijzingen naar Amerika of de Amerikaanse cultuur werden niet 
langer getolereerd.I07 Zo gelastte de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des 
SD, W. Harster, in maart 1943 de inbeslagname van Simon Kosters roman De 
razende saxofoon uit 1931, waarin onder andere het optreden van een 'zwart 
negerorkest' [sic] in diverse Berlijnse dancings beschreven werd. De geconfisqueer
de exemplaren dienden 'in een daarvoor geschikte inrichting' vernietigd te wor
den.108 Een artikel van B. Christoph Booth, gepubliceerd in het weekblad Het 
Leven onder de titel 'De doodende Jazzmelodie', belandde op een lijst met 
'Communistische en Marxistische geschriften'. Volgens de instructies van de 
waarnemend gewestelijk politiepresident van Noord-Holland, J. Feitsma, aan de 
politie-autoriteiten in het gewest Amterdam, was het in omloop brengen van de 
op de lijst voorkomende publicaties verboden: 'Ik moge U verzoeken terzake het 
noodige te verrichten.'I09 

Ondanks de strenge censuur bleef de volledig aan moderne Engelse en Ameri
kaanse dansmuziek gewijde uitgave Tuney Tunes onopgemerkt. Tuney Tunes was 
een clandestien blad, dat vanaf augustus 1942 maandelijks werd uitgebracht door 
de Eindhovense drukkerszoon Jan van Haaren. De inhoud bestond hoofdzakelijk 
uit Engelse songteksten, die van Haaren had genoteerd tijdens het luisteren naar 
de muziekprogramma's van de BBC. Gemiddeld moest hij een liedje drie maal 
zorgvuldig beluisteren, voordat de gehele tekst op papier stond. Omdat zijn vader 
niet aan de illegale publicatie wilde meewerken, liet Van Haaren het tijdschrift 
drukken op het handpersje van een bevriende boekhandelaar, Leo van de Bruggen. 
Het blad, dat naast songteksten ook 'een opsomming van de beste programma's 
der Engelsche radiozenders' bevatte, kende een oplage van vier à vijfhonderd 
exemplaren en werd behalve in Eindhoven ook verspreid in Den Haag, waar Van 
Haarens verloofde werkte. Tijdens bombardementen in december 1942 en maart 
1943 raakte het drukkerijtje van Van de Bruggen zwaar beschadigd en besloot van 
Haaren de uitgave van Tuney Tunes na acht nummers tijdelijk te staken. Het 
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negende en 'eerste bovengrondse nummer' kwam uit in september 1944, direct 
nadat Eindhoven door de Amerikaanse 101e luchtlandingsdivisie was bevrijd.110 

Behalve in regionale tijdschriften werd er ook in enkele landelijke bladen 
aandacht besteed aan moderne amusementsmuziek, alhoewel men daarbij elke 
verwijzing naar Engeland of Amerika zorgvuldig vermeed. Het omroepblad van 
de gelijkgeschakelde Nederlandsche Omroep, de Luistergids, gaf- afgezien van de 
aangekondigde muziekprogramma's en een sporadisch interview met Theo Uden 
Masman of Dick Willebrandts - over het algemeen weinig informatie over de 
geprogrammeerde dansmuziek, maar in het weekblad Cinema & Theater schreef 
W.H.M, van den Hout, onder het pseudoniem Willem W. Waterman, in zijn 
vaste rubriek 'rond de microfoon' regelmatig over de radio-orkesten van onder 
anderen Klaas van Beeck, Theo Uden Masman, Dick Willebrandts en Frans 
Wouters."1 

Ook het vakblad voor kermisexploitanten en variété-artiesten, dat vanaf 1 mei 
1942 verscheen onder de naam Amusementsbedrijf, bevatte veel artikelen over 
amusementsmuziek, ofschoon de teneur, wanneer het om jazz of swingmuziek 
ging, uiterst negatief was.112 Zo verklaarde orkestleider Johnny Steggerda al in het 
eerste nummer onomwonden dat jazz uit de tijd was, en volgens de dirigent-com
ponist Jan Broekhuis, alias John Brookhouse McCarthy, speelden 'de vroegere 
amateur-of z.g.n. semi-prof-bands bij voorkeur "hot", door gebrek aan werkelijke 
prestatiemogelijkheid'. Broekhuis was een van de zes prominente musici die in 
maart 1943 op verzoek van het Amusementsbedrijf 'hun licht lieten schijnen over 
de 'Problemen der Amusementsmuziek'. 'Hoe "hot" het publiek soms werd, weet 
ieder, die een en ander wel eens meegemaakt heeft. Deze phase is dat bepaalde 
publiek nog steeds niet te boven.' Net als Broekhuis gaven ook Theo Uden 
Masman, Boyd Bachmann, Jack Bulterman, de componist Jaap Valkhoff en Klaas 
van Beeck te kennen dat zij zich ergerden aan de vaak hinderlijke gedragingen 
van het publiek. Van Beeck: 'Een en ander is er hoofdzakelijk ingebracht door de 
amateurorkesten, die door "rauw" en maar raak spelen de werkelijke muziek 
vermoordden.'n3 

Vergeleken met het Amusementsbedrijf was het blad De Gil, dat vanaf maart 1944 
door de Abteilung Aktiv Propaganda van de HAVP in omloop werd gebracht, voor 
jazzliefhebbers veel aantrekkelijker. Het blad stond vol met studentikoze grappen 
en cynische beschouwingen, waarin Duitsers en NSB'ers belachelijk werden ge
maakt en bovendien besteedde hoofdredacteur Willem W. Waterman in ruime 
mate en op uitbundige toon aandacht aan jazz en swingmuziek. In de rubriek 
'Van Jazz tot Swing', die vrijwel een hele pagina in beslag nam, bekritiseerde hij 
onder andere de dansscholen - 'de grootste vloek der jazz met hun zoet kwijlerige 
"strict tempo dansplaten'" - en vestigde hij de aandacht op belangrijke arrangeurs 
en orkestleiders, zoals Red Nichols, Lew Stone, Harry James, Duke Ellington en 
'het laatste product op dit gebied: The Dance Band of the American Expeditionary 
Forces onder leiding van Captain Glenn Miller'.11^ Daarnaast gaf voorzitster 'Gaby 
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met de Blonde Lok' van de 'Zazou-club' kledingadviezen onder het motto 'Swing-
dress for Boys and Girls' en elders in het blad werden ook de programma's van 
de geallieerde radiozenders afgedrukt.115 

Met humor, jazz en koppen als 'Annexatie van Duitsch grondgebied' of 'Na 
Parijs Amsterdam bevrijd', probeerde de Abteilung Aktiv Propaganda onder 
aanvoering van de voormalig leider van het Referat Zeitschriften, E. Haagn, de 
aandacht van zoveel mogelijk lezers te trekken. Jazz en satire werden echter 
afgewisseld met gefingeerde nieuwsberichten en relativerende artikelen over de de 
koningin, de illegale pers en de regering in Londen. Op deze manier hoopte men 
aan de geallieerde propaganda een tegenwicht te bieden. Met een oplage van meer 
dan honderdvijftigduizend exemplaren veroorzaakte De Gil heel wat deining, 
maar na 'dolle dinsdag' - er waren toen in totaal veertien nummers verschenen -
werd de uitgave gestaakt."6 Op de radio zette Waterman zijn activiteiten evenwel 
voort. In het programma 'radio Gil-club' draaide hij eens per week een uur lang 
'grandioze jazzplaten', gelardeerd met propagandapraatjes."7 

Grammofoonplaten 

In vergelijking met de tijdschriftenbranche, die onder strenge censuur stond, was 
de controle op de grammofoonplatenhandel gedurende de bezetting gering, het
geen tot uiting kwam in een relatief groot aanbod van jazz- en swingopnamen. 
Weliswaar kwam er onmiddellijk na de inval een eind aan de import uit Engeland 
en Amerika, maar daarvoor in de plaats verscheen de in Duitsland verboden 
'Odeon Swing Music'-serie van Lindström op de Nederlandse markt. De platen, 
deels kopieën van de Engelse Parlophone 'Pvhythm-Style Series', werden in Ne
derland gedistribueerd door de N.v. International Talking Machine Co. van 
Maurits en Henk Stibbe, gevestigd aan de Amstel 222 te Amsterdam. De firma 
Stad in Rotterdam importeerde de Parlophone 'New Rhythm Style Series' van 
Lindström en ook de Amerikaanse swing-opnamen, die op het Brunswick-label 
werden uitgebracht door de DGG - in Nederland vertegenwoordigd door Charley 
A. Hartog van de N.v. Dutch Grammophone Co. in Den Haag - waren in de 
platenwinkels te koop.118 

Behalve de DGG en Lindström beschikte ook Henk van Zoelens Hollandsche 
Decca Distributie N.V. over een voorraad Engelse en Amerikaanse matrijzen, 
waarmee nog tot in de zomer van 1941 platen van onder anderen Lew Stone en 
Bert Ambrose werden bijgeperst. Opnamen van Amerikaanse artiesten als Bing 
Crosby, The Andrew Sisters, Coleman Hawkins, Benny Carter en Henry Busse 
(de trompettist van de Whiteman band) versehenen ook na 1941 nog op het Decca 
label.11? 

Ter vervanging van de Amerikaanse en Britse Brunswick-, Columbia-, Parlo
phone- en Decca-platen was de productie van Van Zoelen, Lindström en de DGG 
echter volstrekt ontoereikend. Het nog voorradige Anglo-Amerikaanse jazz- en 
swingrepertoire verdween in hoog tempo uit de schappen van de grammofoon-
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platenwinkels. Volgens een advertentie in De Jazzwereld van september 1940 
beschikte het Haagse 'Ultrafoonhuis' nog over een grote collectie 'Jazz en Hott 
Jazz': 'Wij hebben het allernieuwste op voorraad H.M.V.; Columbia; Brunswick; 
Odeon; Parlophone; Decca'.120 Twee maanden later meldde dejazzwere/d-redactie 
echter dat 'alle nog in omloop zijnde goede platen' door de liefhebbers waren 
weggekocht. 'Vorige maand arriveerde van een enkel merk nog een serie in 
Duitschland geperste platen in ons land en onmiddellijk vlogen de consumenten 
er op af.'121 

De invoerstop vanuit Engeland en de Verenigde Staten leidde niet alleen tot 
een drastische vermindering van het platenaanbod, ook de aanvoer van grond
stoffen voor de productie van grammofoonplaten kwam volledig tot stilstand, 
hetgeen met name de Hollandsche Decca Distributie N.v. voor grote problemen 
stelde. Tot mei 1940 betrok Van Zoelen het persmateriaal, de zogenaamde 
schellakbroodjes of 'biscuits', van de Engelse Decca-fabriek in New Malden ten 
zuiden van Londen. Ze werden vervaardigd uit een mengsel van schellak, kopal, 
carbon-black en diverse vulstoffen, waaronder leisteen. Aangezien er in de haven 
van Amsterdam op maandag 13 mei 1940, drie dagen na de Duitse invasie, nog 
een schip met Engelse schellakbroodjes was gelost, liep het productieproces in de 
Decca-perserij aan de Derde Hugo de Grootstraat gedurende de eerste maanden 
van de bezetting nog geen gevaar, maar de voorraad slonk snel.122 Al in november 
1940 verscheen er een advertentie in de Radiogids van de VARA, waarin gebruikte 
grammofoonplaten te koop werden gevraagd: 'oud, gebroken of versleten in ieder 
kwantum à 35 cents per kilo'. Aanbieders konden zich schriftelijk melden bij het 
reclamebureau Noordervliet, dat de publiciteit voor Decca verzorgde.12^ De oude 
platen werden, nadat het etiket eruit was gestanst, vermalen en vermengd met 
nieuwe schellak en carbon-black. Het aldus verkregen mengsel ging vervolgens 
door een kneedmachine, waarna het werd uitgewalst en omgevormd tot nieuwe 
schellakbroodjes. Platen die papierlagen bevatten, zoals de Engelse Columbia's 
van vóór 1931 en Franse Pathé's, waren ongeschikt, evenals de oude Edison-platen, 
die een geheel andere samenstelling hadden.124 

Naast het tekort aan persmateriaal, vormde ook de fabricage van matrijzen een 
probleem voor Van Zoelen. Omdat er vanaf mei 1940 geen matrijzen meer 
arriveerden uit Londen en men zelf niet over de benodigde apparatuur beschikte 
om de productie van het Engelse moederbedrijf over te nemen, moest Decca 
aanvankelijk stoppen met het maken van eigen opnamen. Pas nadat Van Zoelen 
erin geslaagd was de matrijzenfabricage uit te besteden aan het Brusselse bedrijf 
Fonior, konden op 17 oktober 1940 de opnamenactiviteiten weer hervat worden.125 

De kwaliteit van de Belgische matrijzen liet evenwel te wensen over. Omdat men 
bij het grafiteren (het geleidend maken van de wasplaat) handmatig grafietpoeder 
aanbracht, in plaats van machinaal opgedampt zilver toe te voegen zoals in 
Duitsland gebeurde, was er nogal wat ruis te horen op de Decca-platen. Bovendien 
maakte de Duitse platenindustrie ook gebruik van een geavanceerder procédé voor 
de behandeling van het persmateriaal. Door het oud-materiaal fijner te malen en 
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tevens meer en hoogwaardiger ingrediënten toe te voegen, werden over het 
algemeen betere resultaten bereikt dan in Van Zoelens perserij aan de Derde Hugo 
de Grootstraat in Amsterdam.126 Desalniettemin deelde Van Zoelen zijn afnemers 
in de herfst van 1940 met enige trots mee dat Decca weer nieuw repertoire ging 
uitbrengen 'en wel vrijwel iedere week één nieuwe plaat'. 

Teneinde echter het beschikbare aantal nieuwe platen gelijkmatig over al onze 
cliënten te verdeelen zullen wij de kwantums der te leveren platen moeten 
beperken. Wij zullen derhalve geen orders accepteeren boven het aantal van 
25 stuks per nieuw uitgebrachte plaat.127 

Omdat ook de Duitse platenindustrie te kampen had met een gebrek aan schellak, 
werd per 1 december 1940 het inleveren van een oude plaat bij aankoop van een 
nieuw exemplaar verplicht gesteld.128 'Er is zaterdag een geweldige toeloop geweest 
voor de winkels van gramofoonplatenhandelaren', meldde De Telegraaf. 

Ieder wilde nog een paar platen veroveren voor het zoover was, dat hij de oude 
moest inleveren. In Duitschland is vorig jaar December reeds een regeling 
ingevoerd als thans hier. Aangezien practisch onze geheele import uit Duitsch
land komt, is het vanzelfsprekend, dat wij ons moeten aanpassen. Daar is nu 
eenmaal niets aan te doen en het is het eenige middel om den ongeveer 300 
gramofoonplatenhandelaren in Nederland althans te kunnen blijven leveren. 
Waarschij nlijk zullen in hoofdzaak dansplaten worden ingeleverd. De klassieke 
platen zal men zoveel mogelijk sparen.129 

Drie weken later op 20 december 1940 bracht De Telegraaf Ac nieuwe regeling 
nogmaals onder de aandacht door middel van een spotprent, waarop een getergde 
huisvader stond afgebeeld die de jazzplaten van zijn kinderen met een hamer kapot 
sloeg: 'Ik ga jullie voor je kerstmis 'n complete serie opera-platen cadeau doen!', 
luidde het onderschrift.130 

Volgens mededelingen in de pers namen de winkeliers de oude platen in 'tegen 
den oud-materiaalprijs van 5 cents voor een kleine plaat en 8 cents voor een groote 
plaat'. De platen mochten ook gebarsten zijn of zelfs gebroken.I31 Aanvankelijk 
was inlevering van één oude plaat nog voldoende om één nieuwe te kunnen kopen, 
maar al na een jaar bleek dat deze 'ruilvoet' niet kon worden gehandhaafd. 'Zooals 
U wellicht zal zijn opgevallen, wegen momenteel onze nieuwe platen meer dan 
voor Mei 1940', schreef Henk van Zoelen op 31 oktober 1941 aan zijn handelsrela
ties: 

Ze varieeren in gewicht van 190 tot 280 gram. Indien wij op dezelfde basis als 
voorheen oud materiaal zouden innemen, zouden wij binnen afzienbare tijd 
onze fabricatie moeten staken. Voor iedere nieuwe plaat welke vanaf 1 No-
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vember a.s. ons magazijn verlaat, zullen wij dus 250 gram oud materiaal van 
Uw rekening afschrijven.I?2 

Omdat platenhandelaren gedwongen werden om ook ten behoeve van de Duitse 
platenindustrie meer oud materiaal in te zamelen, bepaalde men begin 1942 dat 
voor elke nieuwe plaat voortaan twee oude exemplaren ingeleverd moesten worden. 
Van terugbetaling van de oud-materiaalprijs was geen sprake meer. Teneinde 
nieuwe platen te kunnen kopen, zochten jazzliefhebbers op rommelmarkten naar 
oude, al of niet gebroken exemplaren, die voor een dubbeltje per stuk of een 
kwartje per kilo werden aangeboden. De platen werden ook vaak opzettelijk 
gebroken. Wanneer de winkelier, die het gewicht van de geretourneerde platen 
meestal op de hand woog, in een goede bui was, had je soms aan de brokstukken 
van drie en halve plaat genoeg om twee nieuwe te kopen.J33 

De prijzen varieerden van één gulden voor een Decca Panachord (blauw-zilver 
label) tot ƒ1.65 of meer voor de Decca M-serie (rood label), maar door onderling 
te ruilen was het mogelijk de kosten te drukken, en bovendien werd er ook 
gezamelijk naar platen geluisterd.1^ Weliswaar was er met het verdwijnen van De 
Jazzwereld tevens formeel een einde gekomen aan de NJL, maar op lokaal niveau 
zetten verschillende jazzclubs hun activiteiten voort, zij het onder soms moeilijke 
omstandigheden. Zo mocht een met grammofoonmuziek geïllustreerde lezing van 
Boy ten Hove voor leden van de 'Hot Record club' in café Zaanzicht te Zaandam 
pas beginnen nadat voorzitter Kees Bakker eerst het publiek in opdracht van de 
plaatselijke politie had meegedeeld dat er geen Engelse muziek ten gehore gebracht 
zou worden. De ongeveer dertig aanwezigen reageerden geamuseerd. Er werden 
die middag uitsluitend Amerikaanse platen gedraaid, hetgeen op dat moment nog 
niet verboden was.135 

Pas vanaf december 1941, toen de Verenigde Staten aan de oorlog gingen 
deelnemen, vielen ook Amerikaanse grammofoonplaten in de categorie 'feind-
staatliche Musik'. Volgens de 'Programmgestaltung des Deutschen Musiklebens' 
en de daaraan door de RMK toegevoegde specificaties mochten 'feindstaatliche 
Schallplatten', evenals joodse platen en platen met 'titels en teksten in een vreemde 
taal', niet langer verkocht of afgespeeld worden.1^6 Weliswaar golden de verbods
bepalingen van de RMK ook in Nederland, maar in de praktijk konden zowel 
platenproducent Decca als de verschillende importeurs en detaillisten hun activi
teiten tot eind 1941 vrijwel ongestoord voortzetten.1^ Zo adverteerde de Amster
damse platenhandel Hymnophon nog op 13 maart 1941 in De Telegraafmet platen 
van o.a. Nat Gonella, Benny Goodman, Billy Cotton, Spike Hughes en Lew 
Stone: 'Blijft Optimist - koopt nu', zo luidde het devies.1^8 

Ter vervanging van actuele Amerikaanse en Engelse opnamen kwamen de Duitse 
platenfirma's bovendien met eigen opnamen van Europese jazzmusici op de markt. 
De Telefunken-catalogus van januari 1941 vermeldde, naast twee foxtrots van de 
uit Zwitserland afkomstige Albert Vossen op 'Jazz Harmonica', ook een viertal 
nummers gespeeld door de Belgische orkesten van Stan Brenders en Fud Candrix 
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en op de labels Kristal en Imperial verschenen datzelfde jaar diverse in Hilversum 

opgenomen jazz-standards, uitgevoerd door de orkesten van Frans Wouters {Ja

panese Sandman, Lady be Good, It had to be you), Klaas van Beeck {In the Mood, 

College Swing) en Jacques Gerlach {Whenyou're smiling, Darktown Strutters Ball, 

I've got Rhythm).}W Van Ernst van 't Hoff verschenen op het DGG-label Polydor 

onder meer de in februari 1941 te Berlijn opgenomen nummers Pensylvania 6-5000, 

Johnson Rag en In the Mood, alsmede You stepped out of my dream, Day by day en 

I got love, die in juli 1941 werden opgenomen in het Schevemngse Palais de Danse.1*0 

O o k het aanbod van Decca bevatte veel bekend jazzrepertoire. Een advertentie in 

de Katholieke Illustratie van 30 november 1941 vermeldde de Belgische pianist John 

Ouwerx met All the things you are en het orkest van de eveneens uit België 

afkomstige Gus Deloof met If you 've never been in love en Crazy Rhythm. Van 

'He t Ramblers Dansorkest' kon onder andere At the Ramblers Ball besteld wor

den, een compositie van Bulterman, geïnspireerd op het oude Darktowm Strutters 

Ball.1*1 

Het toezicht op de grammofoonplatenbranche bleef over het algemeen beperkt 

tot enkele incidentele en oppervlakkige controles door de Duitse Sicherheitsdienst. 

Z o informeerde men eind 1940 bij de firma P.J. Richter & zoon aan de P.C. 

Hooftstraat in Amsterdam of spotliederen als We 'Il hang our washing on the Siegfried 

line in de winkel te koop waren, maar de platenbakken werden niet systematisch 

doorzocht op de aanwezigheid van andere verboden Engelse of joodse muziek.142 

O o k in de platenzaak van de familie O o r d aan de Grote Houtstraat te Haarlem 

vonden geen gerichte zoekacties plaats, alhoewel zoon Ger die platen produceerde 

voor Kristal en Imperial, in de loop van 1941 wel de opnamen-sessies met Jacques 

Gerlach en zijn trio in Ons Gebouw te Hilversum moest staken, omdat het repertoire 

'te Engels georiënteerd' was.143 

Het bedrijfspand van de Hollandsche Decca Distributie N.V. aan de Van 

Baerlestraat in Amsterdam werd gedurende de bezetting slechts eenmaal gecon

troleerd. In het voorjaar van 1941 moesten op last van de SD alle aanwezige platen 

met joodse en Engelse muziek — in totaal waren dat er zo'n vierduizend - in kisten 

opgeborgen worden. Ze mochten niet meer verkocht worden en werden derhalve 

in een hoek van het magazijn gezet, waar ze — overigens zonder te zijn verzegeld 

— tot het eind van de oorlog bleven staan. Enige tijd later bezochten enkele Sü'ers 

opnieuw het Decca-kantoor aan de Van Baerlestraat. Ze wilden Van Zoelen 

arresteren omdat hij met Engelse platen zou hebben geadverteerd, maar nadat hen 

was uitgelegd dat het geen Engelse maar Amerikaanse opnamen betrof, keerden 

ze onverrichter zake terug naar hun bureau aan de Euterpestraat.144 

N a december 1941 werd deze verontschuldiging evenwel niet meer geaccepteerd 

en zag de grammofoonplatenfirma's zich gedwongen om alle Engelstalige titels 

uit de catalogi te verwijderen. Duitse, Nederlandse en Belgische dansorkesten 

domineerden het aanbod met foxtrots als Heut abend woll'n wir bummeln gehn 

(Teddy Kleindin), Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft (Fud Candrix) en 

Zij zong zoo mooi de tweede stem (de 'Ramblers').145 Daarnaast werd er ook oud 
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swingrepertoire uitgebracht onder een nieuwe Nederlandse of Franse titel. Jack 
Bultermans Steeple Chase bijvoorbeeld, dat al in december 1937 was opgenomen, 
verscheen in 1942 opnieuw op het Decca-label als Hindernisrennen en Farewell 
Blues, het traditionele slotnummer van de 'Ramblers' was vanaf 1942 onder de 
titel Au revoir te verkrijgen. Zelfs Benny Carters Lazy Afternoon, door Decca in 
augustus 1937 op de plaat gezet, verscheen in 1942 weer in herdruk onder de titel 
Luie Middag. Opnamen van Coleman Hawkins en Freddy Johnson uit 1937 
werden eveneens opnieuw uitgebracht: Something is gonna give me away heette nu 
Fantasie; Lamentation werd Jammerklacht}^ 

Overigens werden er ook na december 1941 nog diverse platenopnamen gemaakt, 
zowel live als in de studio, met een hoog swinggehalte. Jack Bulterman's Triple 
Sec, opgenomen door Decca in Brussel op 26 October 1943, was vanwege de lange 
drumsolo van Kees Kranenburg razend populair, evenals bijvoorbeeld het nummer 
Meditatie, uitgevoerd door Jan Mol en zijn 'Electro Kwartet', Wenteltrap van Dick 
Willebrandts en U-Bahn-Fox, gespeeld door de band van Fud Candrix.^7 

Behalve de reguliere grammofoonplatenmaatschappijen bleven bovendien ook 
de exploitanten van verschillende geluidsstudio's opnamen maken van bekende 
jazzmusici. Zo werden in Klankstudio Van Wouw aan de Heiligeweg te Amsterdam 
in de winter van 1943 een achttal nummers van het orkest van Piet van Dijk 
waaronder Ochtendstemming en Illusie op de plaat gezet, alsmede de compositie 
Buk-Shag (Peukjes rapen) van Charlie Nederpelt, uitgevoerd door het Hawaii-
ensemle de 'Puka Paka's' met Wout Steenhuis (g) en Peter Schilperoort (kl).1^8 

Nederlands eerste klankopname studio (NEKOS) aan de P.C. Hooftstraat bleef 
gedurende de bezetting eveneens in bedrijf. In de zomer van 1944 werden er zelfs 
een zestal nummers opgenomen van het joodse croonersduo Johnny en Jones. 
Beiden hadden toestemming gekregen om vanuit kamp Westerbork, waar ze als 
slopers van neergestorte vliegtuigen te werk waren gesteld, enkele dagen naar 
Amsterdam te gaan. De Westerbork Serenade was een van de liedjes, die ze tijdens 
hun verlof lieten registreren.1^ I n Den Haag zette Dolf Dienske zijn opname
activiteiten voort in de Lumirex Klankstudio aan het Irisplein en het Geluids 
Technisch Bureau van Gé Bakker beschikte over een eigen studio aan het Thom-
sonplein, waar onder andere de 'Moochers', het combo van Frans Vink jr., de 
'Swing Papa's' en het 'Miller Quartet' hun muziek lieten registreren.150 

De glasplaten, die de verschillende klankstudio's produceerden, kostten zo'n 
vijftig cent per stuk, maar ze werden slechts in een beperkte oplage - meestal niet 
meer dan enkele tienallen - uitgebracht. Sommigen bevatten evenwel zeldzame 
opnamen. Op de achterkant van Charlie Nederpelts Buk Shag stond bijvoorbeeld 
het nummer Louise, beter bekend als Louisiana, een Amerikaanse jazz-classic uit 
1926 en tijdens een concert van Dick Willebrandts op 23 juli 1944 in het Haagse 
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen werden onder andere Veilig Verkeer (Arti 
Shaw's Traffic Jam) en Waarom loopje mij zo straal voorbij {Yearning van Joseph 
Jo Burke) opgenomen door Gé Bakker, die ze onder zijn eigen GTB-label uit
bracht.151 
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Overigens waagden ook de gevestigde grammofoonplatenmaatschappijen zich 
in enkele gevallen aan Amerikaans repertoire. Zo werd het veelvuldig door de BBC 
uitgezonden Don't sit under the apple tree van Sam H. Stept op 15 december 1942 
tijdens een concert van Ernst van 't Hoff in het Brusselse Palais des Beaux Arts 
opgenomen door de Belgische Decca. Het nummer kwam zowel in België als in 
Nederland op de markt onder de titel 'Surrogaat Tabak'. Idaho, de populaire 
swing-hit uit de dertiger jaren van Jesse Stone, werd eveneens door Ernst van het 
Hoff op de plaat gezet en wel op 18 februari 1944 in de Olympia Studio te Brussel. 
De opname verscheen op het Belgische label Rythme onder de titel Vous avez une 
beau chapeau madame, hetgeen zowel in het Frans gezongen werd door de leden 
van het orkest, als in het Nederlands - 'Wat heeft U een mooie hoed mevrouw' 

— door tenorsaxofonist Harry van der Kruk.152 Take the "A " Train van Billy 
Strayhorn tenslotte, stond model voor Jack Bultermans Muziek voor Mitzy, dat 
op 1 juni 1943 in het Hilversumse Hof van Holland op de plaat werd vastgelegd 
door de Nederlandse Decca.153 

Vrijwel alle nummers werden uitgebracht onder een Nederlandse titel, alhoewel 
Decca daarnaast ook vaak de originele Engelse titel op de platenlabels bleef 
vermelden. Aux Ramblers Ball bijvoorbeeld verscheen in 1942 nog met de toe
voeging At the Ramblers Ball en ook Full House, een compositie van 'Ramblers'-
saxofonist André van der Ouderaa, stond zowel in het Engels als in het Nederlands 
— Een huis vol menschen — op het etiket. If you 've never been in love van Gus Deloof 
werd in 1942 zelfs onvertaald opnieuw uitgebracht en bovendien bleven ook 
opschriften als 'The Decca Record Co. Ltd.' en 'The Supreme Record' tot eind 
1944 gehandhaafd op de Nederlandse Decca-labels.154 

De autoriteiten op het DVK toonden aanvankelijk nauwelijks interesse voor de 
activiteiten van het relatief kleine Decca. In maart 1941 liet Goverts de journalist 
Willem van Beuningen een onderzoek uitvoeren naar 'de mogelijkheden van de 
oprichting eener Nederlandsche fabriek van Gramofoonplaten', als 'stimulans 
voor de Nederlandse orkesten, solisten en componisten' en 'om oude en nieuwe 
Nederlandsche muziek in breedere lagen bekend te maken', maar de van oorsprong 
Engelse onderneming van Van Zoelen werd in het eindverslag niet eens ge
noemd.155 De productiecapaciteit van de Hollandsche Decca Distributie N.v. was 
beperkt en behalve Van Zoelen beschikte alleen de Cinetone filmstudio van les 
en Jules Biedermann te Duivendrecht over een drietal persen, waarmee tijdens de 
bezetting kleine hoeveelheden platen voor het Duitse label Kristal geproduceerd 
werden, alsmede enkele NSB-platen, die uitkwamen onder het label De Drie
hoek.156 Pas nadat op 22 november 1941 de Kultuurkamerverordening was afge
kondigd, probeerde men vanuit het muziekgilde enige greep op de Nederlandse 
grammofoonplatenbranche te krijgen. Van Zoelen en de exploitanten van de 
diverse klankstudio's werkten met hun opnamenactiviteiten mee aan 'de voort
brenging, weergave, bewerking en verspreiding van kultuurgoed' en waren derhalve 
verplicht zich als lid aan te melden, hetgeen ook gebeurde.157 
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De platenhandelaren en vooral de platenimporteurs, die waren georganiseerd 
in de 'Nederlandsche Vereeniging van Gramofoonplatenimporteurs' (NVGI), ver
zetten zich evenwel tegen de aanmeldingsplicht.1'8 Zij waren van mening dat hun 
belangen beter konden worden behartigd in de nieuwe Organisatie voor het 
Nederlandsche Bedrijfsleven, die door een commissie onder leiding van de Rot
terdamse bankier Henri L. Woltersom werd opgebouwd naar het voorbeeld van 
de Duitse Wirtsschaftskammer. In het maandverslag van het muziekgilde over 
maart 1942 toonde Kultuurkamer-bestuurder J.J. van IJzeren zich uiterst somber 
over de gevoerde 'onderhandelingen met leidende figuren uit den gramofoon-
handel': 'deze meenen alleen in de Commissie Woltersom thuis te hooren. 
Besprekingen met de Commissie Woltersom hadden absoluut geen resultaat en 
bieden m.i. ook geen kans op een behoorlijke samenwerking.'1^ Uiteindelijk 
werd, 'teneinde in de meeste gevallen een dubbel lidmaatschap te voorkomen', 
toch tot een compromis besloten. Op 11 december 1942 maakten Goedewaagen 
en Woltersom in een gezamelijke persverklaring bekend dat uitgevers van boeken 
en drukwerken zich moesten aanmelden bij de NKK. 'Handelaren in muziekin
strumenten en gramofoonplaten' dienden lid te worden van de 'Organisatie voor 
het Nederlandsche Bedrijfsleven'.160 

De bemoeienis van de NKK en het DVK met de grammofoonplatenhandel bleef 
derhalve beperkt.101 Toen tijdens een vergadering van de departementale dienst 
Radio- en Filmcontrole op 8 mei 1943 de vraag werd gesteld 'of handelaren in 
gramofoonplaten verboden nummers op voorraad mochten hebben', luidde het 
antwoord: 'De platen mogen wel in voorraad zijn, doch niet ten gehoore worden 
gebracht of verkocht. Overtredingen dienen uitsluitend te worden gerappor
teerd.'102 Enkele maanden later gaven ambtenaren van het bureau Algemene 
Aangelegenheden op de afdeling Muziek van het DVK platenhandelaren en im
porteurs 'in overweging' om afgekeurde grammofoonplaten ter beschikking te 
stellen van de industrie, alwaar het aldus verkregen materiaal voor nieuwe persingen 
gebruikt kon worden.103 Dwingende maatregelen werden echter niet opgelegd, 
hetgeen sommige Duitse autoriteiten ertoe aanzette om zelf in te grijpen. Zo gaf 
de 'Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD - Aussenstelle Rotterdam', H J . 
Wölk, op i februari 1943 opdracht aan de gemeentepolitie te Sliedrecht om alle 
platenhandelaren en horeca-ondernemers in die gemeente te controleren: 

Vor Erscheinen einer grundsätzlichen Anordnung sind vorsorglich, umgehend 
alle im Handel, antiquarisch, sowie in Gaststätten usw. vorhandenen Schall
platten mit englischer, amerikanischer, russischer und jüdischer Musik zu 
beschlagnahmen. l64 

Wölk's initiatief was evenwel een uitzondering. Van een gecoördineerd toezicht 
op de grammofoonplatenhandel was geen sprake en ook producent Decca werd 
- afgezien van de platenlabels, waarop in de loop van 1942 het NKK-inschrijfnum-
mer (K 205) van de Amsterdamse leverancier Faddegon moest worden vermeld -
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nauwelijks iets in de weg gelegd.105 In het kader van een groots opgezette publi
citeitscampagne nam Van Zoelen per i februari 1943 zelfs het complete orkest van 
Dick Willebrandts in dienst. De band ging verschillende malen op tournee door 
Nederland, 'uiteraard met de bedoeling daarbij reclame te maken voor de Decca 
in het algemeen en in het bijzonder voor de gramofoonplaten, waarop enkele 
nummers van genoemd orkest zijn vastgelegd'. In nog geen jaar tijd keerde Van 
Zoelen de musici zo'n veertigduizend gulden aan salarissen uit, waarvan hij 
overigens de helft weer terug ontving van de 'Nederlandsche Omroep' als vergoe
ding voor de radio-optredens die het orkest verzorgde.166 

Door goede contacten te onderhouden met zowel de Duitse als de Nederlandse 
autoriteiten wist Van Zoelen de productie op gang te houden en zijn personeel 
te vrijwaren voor de arbeidsinzet. Zo verstuurde hij in juni 1943, na een persoonlijk 
onderhoud met het hoofd van de Abteilung Rundfunk van het Rijkscommissariaat, 
Eberhard Taubert, op diens verzoek 'eine Liste der bei uns jetzt beschäftigte 
Personen, mit Angabe der genauen Tätigkeiten'. In het begeleidend schrijven 
toonde hij zich echter tevens bereid om ten behoeve van Tauberts Rundfunkbe
treuungsstelle in Hilversum platen te persen en matrijzen te maken (waarvoor 
overigens de benodigde apparatuur ontbrak): 'Im anfang können wir nur vier 
Väter pro Woche garantieren, aber später werden wir allmählig die Produktion 
steigern können. Wir hoffen Ihre Aufträge zur Zeit zu bekommen.' Over gedwon
gen tewerkstelling van het personeel werd nadien niets meer venomen.l67 

Eind 1943, toen duidelijk was dat de plannen voor een grootschalige Nederlandse 
grammofoonplatenindustrie voorlopig niet gerealiseerd zouden worden, nam ook 
Goverts contact op met Van Zoelen.168 Hij wilde een serie van vijftig grammo
foonplaten uitbrengen onder de titel Zeven eeuwen Nederlandsche Muziek, 'met 
het doel de Nederlandsche auteurs en het Nederlandsche muziekleven te dienen'.l69 
Tijdens een bespreking op 22 februari 1944 kwamen Goverts en Van Zoelen 
overeen dat Decca de technische uitvoering op zich zou nemen en het departement 
zich over de samensteling van de reeks zou buigen: 'De inhoud dezer serie wordt 
geheel door mij vastgesteld', schreef Goverts ter bevestiging van het onderhoud, 
alhoewel het engageren van solisten 'met het noodige overleg' diende te geschie
den.170 Op verzoek van Van Zoelen verklaarde hij zich bovendien bereid om voor 
Jacob van Ginneken en Ger Oord, die respectievelijk als klankregisseur en opna
meleider in dienst moesten worden genomen, vrijstelling van de arbeidsinzet te 
bepleiten, hetgeen ook gebeurde: 'Diese Aufnahmen welche fur das niederländische 
musikkulturelle Leben im allgemeinen und für den Schulmusikunterricht beson
ders sehr wichtig sind, fordern eine gediegene Vorbereitung von einem sachver
ständigen technischen Stab', zo luidde de motivatie.171 Van Ginneken en Oord 
bleven gevrijwaard, maar van de geplande platenserie kwam, vanwege menings
verschillen over een door Van Zoelen gepresenteerd concept-contract en door 
'technische problemen bij de voorbereiding', uiteindelijk niets terecht. De reguliere 
productie werd wel voortgezet. Pas in oktober 1944, toen de elektriciteit in een 
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groot deel van Amsterdam werd uitgeschakeld, omdat onder andere ten gevolge 
van de spoorwegstaking de aanvoer van kolen stagneerde, stopten de persen.172 

Radio 

Anders dan de grammofoonplatenindustrie werd de Nederlandse radio van meet 
af aan volledig gecontroleerd door de Duitse autoriteiten. Al op 13 mei 1940, vier 
dagen na de inval, gaf Goebbels opdracht om 'ab heute nachmittag im Rundfunk 
altniederländische Landsknechts- und Geusen-Kampflieder' uit te zenden 'um sie 
als Bestandteil des deutschen Volksgutes zu charakterisieren'.173 De op Nederland 
gerichte propaganda-uitzendingen van de Duitse 'Auslandsrundfunk' waren even
wel volstrekt ontoereikend om een gevoel van verbondenheid met de bezetters te 
bewerkstelligen. Teneinde te voorkomen dat 'in Holland ein Nationalmythos 
wiederaufsteht' en om toenadering tussen bezetters en 'Besiegten' te bevorderen, 
moest radio-Hilversum — sinds dinsdagochtend 14 mei 1940 niet meer in de lucht 

- weer worden ingeschakeld: 'die sender Hilversum soll so schnell wie möglich 
ihre Arbeit wiederaufnehmen', zo verordonneerde Goebbels op de 'Ministerkon
ferenz' van 14 mei 1940, de dag waarop Nederland capituleerde.174 

De 'Rundfunkstaffel I' - onderdeel van de 'Propaganda-Staffel Holland', die in 
mei 1940 achter de fronttroepen aan Nederland binnen marcheerde — kreeg op
dracht naar Hilversum te gaan en de radiostudio's te bezetten. De ongeveer vijftien 
man sterke propagandacompagnie onder leiding van Sonderführer Arthur Freu
denberg arriveerde daar op 15 mei 1940 in een personenauto en twee vrachtwagens 
met materiaal om eventueel vernielde studio-apparatuur zo snel mogelijk weer te 
kunnen reparenen. Bij de AVRO-studio bleek alles echter in takt, en werden ze 
zelfs verwelkomd met bloemen. Na overleg met voorzitter Willem Vogt kon de 
AVRO diezelfde avond nog haar programma hervatten. Ook de bestuurders van 
de andere omroepverenigingen kregen tijdens een bespreking in de AVRO-studio 
op 17 mei 1940 van Freudenberg te horen dat zij hun uitzendingen mochten 
voortzetten, mits er geen hetze tegen het nationaal-socialisme zou worden gevoerd, 
hetgeen met instemming werd aanvaard. De omroepverenigingen stonden evenwel 
onder strikte controle van Sendeleiter Freudenberg, die met zijn staf, na enkele 
dagen in de AVRO-studio te hebben gebivakkeerd, twee villa's aan het Hilversumse 
Melkpad betrok. Bijgestaan door de uit Nederlandse ouders geboren Duitse officier 
Jan van Gorkom en de op 18 mei 1940 in Hilversum gearriveerde Oberingenieur 
Eberhard Taubert - beiden hadden al eerder in Nederland gewoond en gewerkt 

- richtte hij daar de 'Rundfunkbetreuungsstelle' (RBS) in, de Duitse commando-
centrale van de Nederlandse radio.175 

Ale 'conceptprogramma's' moesten minimaal veertien dagen voor de datum 
van uitzending bij de RBS ter controle worden ingeleverd, voor 'de tekst van het 
gesproken woord' gold een termijn van acht dagen. Daarnaast kreeg ook de 
Radio-omroep Controle-commissie' (ROCC) toestemming van Freudenberg om 

haar activiteiten voort te zetten, zodat er sprake was van een dubbele censuur.176 
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Om te voorkomen dat de luisteraars zouden afstemmen op buitenlandse zenders, 
werd bovendien het Abhörverbot von Auslandsendern, dat in Duitsland al sinds 
i september 1939 van kracht was, ook in Nederland afgekondigd. Op 4 juli 1940 
tekende Seyss-Inquart de 'Verordening ter bescherming van de bevolking tegen 
onjuiste berichtgeving', waarin gedreigd werd met onbeperkte geldboetes en 
gevangenisstraffen van maximaal tien jaar voor het luisteren naar andere dan de 
Nederlandse en Duitse radiozenders. Ook het verspreiden van berichten afkomstig 
van verboden radiozenders was strafbaar.177 

Omdat de Nederlandse genie op de terugtocht voor de Duitse troepen op 14 
mei 1940 de middengolfzender Hilversum en de kortegolfzender Huizen had 
opgeblazen, stond aanvankelijk alleen de middengolfzender Jaarsveld nog ter 
beschikking van de omroepverenigingen. Weliswaar maakte men ook gebruik van 
de langegolfzender Kootwijk, maar deze werd met ingang van 18 augustus 1940 
ingeschakeld voor de propaganda-uitzendingen van radio Bremen en het duurde 
nog tot begin november 1940 vooraleer de nieuwe middengolfzender Lopik, 
waarvan de bouw al voor de bezetting was begonnen, in bedrijf kon worden 
genomen.178 Desalniettemin stuurde de jurist A.A.M. Enserinck — hij was secre
taris van de radioraad, sinds 1929 het belangrijkste adviesorgaan van de regering 
inzake radio-aangelegenheden — het toekomstige uitzendschema voor beide zen
ders al in juli 1940 naar de omroepverenigingen. Volgens dit schema, dat na overleg 
met Freudenberg tot stand was gekomen, mochten alleen de programma's op de 
zender Jaarsveld (Hilversum 11, 301 meter) aangekondigd worden met vermelding 
van de naam van de betreffende omroep. De uitzendingen van de verschillende 
omroepen via de zender Lopik (Hilversum 1, 415 meter) stonden geprogrammeerd 
als 'het Nederlandsche programma'. Tijdens de uitzendingen mochten de namen 
van de omroepverenigingen niet genoemd worden, hetgeen zonder protest werd 
aanvaard. In tegenstelling tot het in het zendtijdbesluit van 1930 voorgeschreven 
'Algemeen Programma', dat door gebrek aan medewerking van de omroepvere
nigingen op niets uitliep, bleek het 'Nederlandsche programma' evenwel een 
voorafschaduwing van veel verdergaande maatregelen.179 

Op 12 december 1940, twee weken na de oprichting van het DVK, deelde 
Goedwaagen de voorzitters van de vier grootste omroepen (AVRO, VARA, KRO en 
NCRV) mee dat ir. Antoine Dubois was aangesteld als 'gemachtigde voor de 
concentratie der omroepverenigingen' en dat tegelijkertijd de NSß'er W.L.Z. van 
der Vegte was benoemd tot 'hoofd radiozaken' op het DVK en voorzitter van de 
radioraad. Dubois was directeur van de NOZEMA, de Nederlandsche Omroepzender 
Maatschappij n.v., die de verschillende zenders exploiteerde en ook belast was met 
de bouw van de zender bij Lopik. Hij kreeg opdracht om de oprichting van een 
nationale omroep voor te bereiden, waarbij de bestaande omroeporganisaties 
geleidelijk zouden verdwijnen. De omroepverenigingen reageerden aarzelend en 
verdeeld, maar legden zich uiteindelijk toch neer bij de 'reorganisatie'.180 

Op 19 december 1940 werd de 'Verordening houdende maatregelen op het 
gebied van den Nederlandschen radio-omroep' afgekondigd, volgens welke de 
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omroepzenders Lopik en Jaarsveld, alsmede alle particuliere radiocentrales werden 

onteigend en overgingen in eigendom van de staat. De exploitatie van zowel de 

radiozenders als de distributiecentrales werd overgedragen aan de P T T en volgens 

artikel 3 van de verordening moesten de luisteraars voortaan luistergeld gaan 

betalen.181 Drie maanden later, op 12 maart 1941, ondertekende Seyss-Inquart een 

tweede radioverordening, die voorzag in de ontbinding van het hele Nederlandse 

omroepbestel. De plaats van de omroeporganisaties werd ingenomen door een 

staatsbedrijf onder de naam Rijksradio-omroep, dat de samenstelling en uitvoering 

van de programma's van de Nederlandsche Omroep verzorgde en dat onder 

toezicht stond van het D V K . I 8 Z 

Tijdens een persconferentie op 8 april 1941 maakte Van der Vegte, die inmiddels 

de functie van 'raadadviseur bij het DVK' bekleedde, bekend dat de NSß'er Willem 

Arie Herweyer was benoemd tot directeur van de nieuwe gelijkgeschakelde Ne

derlandsche Omroep: 

Wat de programma's betreft, deze zullen in de naaste toekomst steeds verbeterd 

worden. Er wordt naar gestreefd vervlakking te voorkomen. In verband 

hiermede wordt erop gewezen, dat zeer zeker ook goede Jazzmuziek zal worden 

gegeven. Hot-jazz zal echter uit de programma's worden geweerd.18^ 

Met dat laatste hadden de omroepverenigingen in de voorbije maanden overigens 

al een aanvang gemaakt. O p 10 mei 1940, de dag van de invasie, gaf KRO-voorzitter 

pater J.K.M. Dito zijn programmamakers opdracht geen Engelse platen te draaien, 

'om de Duitsers niet te veel te storen'. Weliswaar had programmachef Eli Bomli 

van de VARA juist uitdrukkelijk verboden om Duitse platen te draaien, maar ook 

hij zag zich gedwongen concessies te doen. In juli 1940 liet hij de RBS weten dat 

composities van de NSß'er Jonny Heykens, die sinds mei 1939 bij de VARA verboden 

waren, weer gespeeld mochten worden.1 8 4 De AVRO paste haar muziekprogram-

mering eveneens in pro-Duitse zin aan. He t orkest van Klaas van Beeck werd per 

1 augustus 1940 zonder opgaaf van redenen ontslagen, maar over het ensemble 

van dirigent Louis Schmidt alias Kovacs Lajos, die evenals Heykens een voorstander 

was van de 'nieuwe orde', toonde AVRO-voorzitter Willem Vogt zich in de 

Radiobode bijzonder enthousiast: 

Louis Schmidt zoekt reeds naar de beste vedels en de vaardigste vingeren om 

zijn octet, dat hij nu en dan wenst te zien uitdijen tot een compleet strijkorkest, 

weer voor de microfoon te kunnen groeperen.185 

Duits repertoire domineerde de muziekprogramma's. Niet alleen het ensemble 

van Louis Schmidt, ook de andere omroeporkesten, zoals de 'Melodisten' van de 

KRO onder leiding van Piet Lustenhouwer en het AVRO-amusementsorkest gedi

rigeerd door Elzard Kuhlman, speelden voornamelijk Duitse schlagers, marsen en 

soldatenliederen en zowel de NCRV als de AVRO en de KRO zonden regelmatig 

253 



HOOFDSTUK 6 

'Wunschkonzerten' uit voor de in Nederland gelegerde Duitse militairen. Daar
naast werden er ook propramma's overgenomen van de Berlijnse RRG met Bach-
cantates en 'Wehrmachtkonzerten' en waren er herhaaldelijk koren en muziek
korpsen van de Waffen-ss te horen.186 In reactie op de meegaandheid van de 
omroepverenigingen zegden veel luisteraars hun lidmaatschap en hun abonnement 
op de omroepbladen op. Sinds het begin van de bezetting bleek bovendien ook 
de verkoop van radiotoestellen (waarmee buitenlandse zenders konden worden 
ontvangen) fors te zijn gestegen, terwijl het aantal aansluitingen op de draadom
roep, waarover alleen Hilversum I en il en Duitse zenders werden doorgegeven, 
juist sterk was gedaald.187 

Om te voorkomen dat de luisterdichtheid nog verder zou afnemen, was het 
zaak om het muziekaanbod van de nieuwe NO althans gedeeltelijk af te stemmen 
op de smaak van het grote publiek. Derhalve informeerde NO-directeur Herweyer 
op 28 mei 1941 bij H.J.R. Schaffers, voormalig programmachef van de KRO en nu 
hoofd van deprogrammadienst, hoe het stond met de 'Ramblers'. Volgens Schaffers 
liep het contract, dat oorspronkelijk door de VARA met het orkest was afgesloten, 
pas af op 1 september 1941: 'De afspraak is nu deze, dat de heer Louis Schmidt 
zich persoonlijk bezighoudt met de training van het orkest in de richting zooals 
deze door ons gewenscht wordt.'188 Herweyer besloot daarop het contract met de 
'Ramblers' te continueren. Vanaf 1 juni 1942 werd de verbindtenis zelfs omgezet 
in een min of meer vast dienstverband. De musici moesten elke dag beschikbaar 
zijn en verplichtten zich minimaal vijf uitzendingen per week te verzorgen tegen 
een weekhonorarium van ƒ900, 'uit te betalen door den heer Masman'.l89 

Vanuit het DVK startte J. de Kloet, die Van der Vegte op 20 maart 1941 als hoofd 
van de afdeling Radio- en Filmzaken van het DVK was opgevolgd, een wervingsactie 
voor de draadomroep. Op 3 april 1941 schreef hij 'het hoofdbestuur der PTT' dat 
hij had besloten tot het instellen van 'een acquisitie-afdeling, die tot taak heeft 
het terugwinnen van oude abonné's en het aanwerven van nieuwe'. 'Teneinde het 
terugkomen van voormalige abonné's voor hen aantrekkelijker te maken, is het 
de bedoeling, dat zij geen aansluitingskosten zullen betalen.'190 PTT-directeur-ge-
neraal M.H. Damme was evenwel van mening dat de aquisitie van luisteraars tot 
zijn competentie behoorde en dat daartoe 'alles wat mogelijk is' werd gedaan: 
'Ten bewijze daarvan moge ik U herinneren aan de verlaging van het abonnement 
tot ƒ18.- per jaar en aan mijn schrijven van 6 Maart 1941 waarin ik wederinvoering 
van het zgn. gramofoonuurtje voor de radio centrales bepleitte.'191 Uiteindelijk 
kwamen er, na interventie van secretaris-generaal K.J. Frederiks (Binnenlandse 
Zaken), zogenaamde 'acquisiteurs voor de radiodistributie' in dienst van de PTT 
en kregen ook de 'centrale-beheerders', die sinds de onteigening van hun bedrijf 
in loondienst van de PTT werkten, weer toestemming om, net als voorheen, eigen 
grammofoonplatenuurtjes te gaan uitzenden. Ze moesten daarmee echter wel 
wachten tot de programma's van de NO waren afgelopen. 
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De beheerders hebben zich, alvorens met de doorgifte van 'eigen gramofoon-

muziek' te beginnen, er van te vergewissen, dat in incidenteele gevallen de 

uitzending over beide of één van beide Nederlandsche Omroepzenders nà 

20.15 uur niet wordt voortgezet, in welk geval de bevoegdheid tot doorgifte 

van eigen gramofoonmuziek vervalt.192 

Ondanks het feit dat Seyss-Inquart in verordening 211 van 25 november 1940 'de 

zorg voor het pers- en radiowezen' had opgedragen aan het DVK, was de censuur 

van radioprogramma's in hoofdzaak een Duitse aangelegenheid. Vanuit een 

regelkamer in het RBS-kantoor aan het Hilversumse Melkpad werden alle pro

gramma's afgeluisterd en indien men zich niet precies hield aan de teksten, die 

door de RBS waren goegekeurd, konden de uitzendingen direct onderbroken 

worden. De avonduitzendingen mochten helemaal geen gesproken woord bevat

ten. Na acht uur was er alleen muziek te horen.1 9 3 Toen Freudenberg in maart 

1941 werd overgeplaatst naarde Rundfunkkommandostelle in het Berlijnse Pro-Mi, 

nam Eberhard Taubert de leiding van de RBS in Hilversum over. Weliswaar was 

de politieke leiding over de N O formeel in handen van het DVK, maar inhoudelijke 

bemoeienis van het departement met de radiocensuur werd door Taubert resoluut 

afgewezen. Alleen op artistiek gebied hield het DVK greep op de radioprogram

ma's . 1 ^ 

Zo werden onder andere de grammofoonplatenuurtjes van de radiodistributie-

centrales gecontroleerd. Aanvankelijk dienden de centrale-beheerders zich bij het 

selecteren van de platen nog te houden aan de door de ROCC samengestelde 

repertoirelijst A, maar zodra het DVK was opgericht, gaf Van der Vegte zijn 

partijgenoot Cor Kries uit Laren, die werkzaam was als muziekdocent en journalist, 

opdracht om deze lijst drastisch te herzien. 

In de eerste plaats zult U een 1000-tal platen van verschillend genre uitzoeken, 

opdat de radio-centrales voorloopig verder kunnen werken. Daaraanvolgende 

zult U het geheele repertoire onder handen nemen en in 3 categoriën verdeden, 

te weten: a. toegelaten platen; b. voorloopig niet te spelen platen; c. afgekeurde 

platen. De normen kunnen wij op dit oogenblik niet volkomen afbakenen, 

doch het is U voldoende duidelijk waarom het gaat.195 

Negen dagen later berichtte Kries dat hij al vierhonderd platen had uitgekozen, 

maar over de te hanteren criteria wilde hij toch nog graag nader ingelicht worden: 

'In een voorschrift van de Rundfunkbetreuungsstelle d.d. 2i-i- '4i wordt n.l. de 

uitzending van alle vocale muziek in de Engelsche taal verboden.' O o k in het 

Engels vertaalde Duitse liederen en werken van uitgewezen of geëmigreerde Duitse 

kunstenaars mochten niet langer geprogrammeerd worden: 'Gaarne vernam ik 

van U, of ik mij bij het vaststellen der nu toegelaten platen ook nauwgezet moet 

houden aan deze reeds verschenen en nog te verschijnen verordeningen.'196 Van 

der Vegte antwoordde dat 'het voorloopig het beste is, dat wij ons nauwkeurig 
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houden aan de voorschriften van de Duitsche autoriteiten'. Goede Engelse en 
Amerikaanse muziek die daardoor 'gesperd' werd, moest derhalve in categorie b 
worden ondergebracht: 'Later kunnen we dan deze muziek weer trachten te 
reclasseeren.'197 

Op 6 februari 1941 meldde Kries dat de selectie van het eerste duizendtal gereed 
was. Binnen enkele dagen zou hij Van der Vegte 'een overzichtelijke lijst' doen 
toekomen. Door de Landsdrukkerij gedrukte exemplaren van deze lijst werden 
door de PTT naar de ongeveer achthonderd radiocentrales gezonden.198 In maart 
presenteerde Kries, die voor zijn arbeid vijf gulden per uur ontving, een tweede 
lijst met wederom duizend geselecteerde platen, in juni een derde.1" Behalve de 
centralebeheerders ontvingen ook de bioscooptheaters een exempaar van deze 
lijsten, vergezeld van een toelichting: 

In de bioscopen mogen ter illustratie van films, voor of na de voorstellingen 
en gedurende de pauze, alsmede in wachtruimten, foyers en bij de ingang 
uitsluitend gramofoonplaten ten gehoore worden gebracht, die voorkomen in 
de lijst van voor radiodistributie goedgekeurde gramofoonplaten, uitgegeven 
door het hoofdbestuur der P .T.T. . 2 0 0 

Van de eerder geopperde mogelijkheid 'goede Engelsche en Amerikaansche mu
ziek' te reclasseren, kwam overigens niets meer terecht. 'Den laatsten tijd worden 
er herhaaldelijk Engelsche gramofoonplaten gedraaid', schreef De Kloet op 6 juni 
1941 aan NO-directeur Herweyer: 'Ik vestig Uw aandacht erop, dat deze toestand 
niet gewenscht is. De betreffende programma-afdeeling dient ook naar buiten te 
demonstreeren, dat zij den nieuwen tijd verstaat.'201 De beheerders van de radio
centrales ontvingen begin oktober 1941 een tweetal circulaires van de PTT met 
eensluidende aanwijzingen. Bij het doorgeven van eigen grammofoonmuziek 
moesten ze zich houden aan de hen toegezonden 'ie, 2e en 3e lijst van goedgekeurde 
grammofoonplaten en de daarop gegeven wijzigingsbladen'. Alleen wanneer de 
daarin opgenomen platen niet toereikend zouden zijn, mocht 'tot nader order' een 
keuze worden gemaakt uit de oude, door de ROCC vastgestelde repertoirelijst A: 

Bij deze laatste keuze dient er op te worden gelet dat gramofoonplaten, waarop 
muziek van Joodsche componisten, prestaties van joodsche artisten, hot-jazz 
alsmede muziek van Russische componisten verboden zijn, terwijl daarnaast 
gewaakt dient te worden tegen een overmaat van Engelsche amusementsmu-
ziek. Laatstbedoelde platen mogen uitsluitend worden aangekondigd met de 
woorden: 'Thans volgt Nr.... van het Repertoire A'.202 

Ook de NO diende zich bij de selectie van uit te zenden grammofoonplaten te 
houden aan de door Kries samengestelde lijsten. Bovendien kreeg Kries, nadat in 
de loop van 1941 de discotheken van de voormalige omroepverenigingen waren 
gecentraliseerd, opdracht om de hele collectie, die vele tienduizenden platen 
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omvatte, te controleren op de aanwezigheid van verboden composities. Hij was 
daarbij aangewezen op de medewerking van het hoofd van de omroepdiscotheek, 
Bep van de Brink. Van de Brink, nota bene een oud-leerlinge van Kries, trachtte 
evenwel de 'zuivering' waar mogelijk te saboteren. Dagelijks stak ze zo'n tien 
afgekeurde platen in een aktentas, die dan 's avonds door haar verloofde, de 
technicus G.N. van Heukelom, uit het gebouw gesmokkeld werd.203 

Bij het controleren van radioprogramma's beperkte het DVK zich overigens niet 
alleen tot de grammofoonmuziek Ook de door de NO uitgezonden live-muziek 
stond onder kritisch toezicht van het departement. Zo gaf De Kloet op 6 juni 
1941 aan Herweyer het advies meer onbekende composities van Johann Strauss te 
programmeren, in plaats van alleen 'de modestukken': 

Het valt ook op dat vergeleken bij de Duitsche orkesten het koperwerk van 
de Hollandsche orkesten meer te hooren is. In het orkest van Géczy hoort men 
meer strijkinstrumenten, terwijl in de meeste Hollandsche orkesten men vaak 
schetterende trompettonen hoort. 

De zettingen moesten derhalve 'in overeenstemming gebracht worden met de 
Duitsche arrangementen' 

Het is natuurlijk logisch, dat niet direct Von Géczy te benaderen is, maar men 
kan er naar sturen. 

Omdat de Lustige Witwe en andere overbekende potpourri's van Lehar te vaak 
werden gespeeld, werkten ze afstompend, meende De Kloet: 'vooral als een en 
ander in z.g. half-jazz-arrangementen gebracht wordt'.204 

Ondertussen werd er op de afdeling Muziek van het DVK druk gewerkt aan een 
vertaling van de 'Programmgestaltung des deutschen Musiklebens', inclusief een 
aantal bijbehorende 'Richtlijnen voor het samenstellen van programma's op het 
gebied der gramofoonplatenmuziek' en een door de RMPS opgestelde lijst met 
'Niet gewenschte werken'. Op 31 juli 1941 zond Goedewaagen het hele pakket 
onder de titel 'richtlijnen voor den omroep' naar Herweyer: 

Ik vestig in het bijzonder Uw aandacht op het gestelde dat een grooter 
percentage Nederlandsche muziek, zoowel klassieke als amusementsmuziek 
ten gehore moet worden gebracht. In het algemeen zal vooral de goede lichte 
muziek een zeer belangrijke plaats in den Omroep moeten innemen.205 

Die 'goede lichte muziek' mocht evenwel geen joodse werken, swing, hot-jazz of 
uit vijandelijke staten afkomstige composities meer bevatten. Daar werd niet alleen 
op toegezien door de afdeling Radio- en Filmzaken van het departement, maar 
ook door de afdeling Lichte Muziek en Kleinkunst van de NO, waar men volop 
aan zelfcensuur deed. Het DVK gaf aanwijzingen aangaande het repertoire en de 
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wijze van uitvoering, en controleerde voornamelijk achteraf. De taak van de 
NO-afdeling Lichte Muziek bestond volgens Herweyer uit 'het beperken en weren 
van volksvreemde en smaakbedervende muziek en teksten', alsmede 'het weer 
doen herleven van goede volksche- en volksmuziek'.206 

De afdeling stond onder leiding van de ex-programmaleider van de AVRO, mr. 
Jaap den Daas, die verantwoordelijk was voor de programmering van alle lichte 
muziek- en cabaretuitzendingen en tevens alle Winterhulp-, Vreugde en Arbeid
en Frontzorgavonden organiseerde. Hij controleerde de muziek zowel op tekstuele 
als artistieke inhoud en was minstens zo streng als zijn collega's op het DVK. Zo 
verzocht hij Theo Uden Masman de tekst van elk nieuw liedje dat hij in zijn 
repertoire opnam, geruime tijd voor de uitzending ter controle naar de 'Afdeeling 
Lichte Muziek' van de NO te sturen. 'Wij willen U er nadrukkelijk op wijzen, dat 
uitzending van liedjes, die de controle niet hebben gepasseerd, zeer onaangename 
gevolgen met zich mee kunnen brengen.'207 Nummers als O, Papaatje, Meisje aan 
het spinnenwiel of Dan is er maar één Holland kwamen zonder problemen door 
de keuring. Andere, waaronder een compositie van de Belg Maurice Pauwels en 
het liedje Slaapstee-zang, werden zonder opgaaf van redenen afgekeurd of mochten, 
zoals in het geval van de Serenada Espagnola van Willy Schootemeyer, alleen 
instrumentaal vertolkt worden.208 Niet alleen de 'Ramblers', maar ook de orkesten 
van Klaas van Beeck, Boyd Bachmann, Ernst van 't Hoff, Guus Jansen, Dolf van 
der Linden, Gregor Serban, Dick Willebrandts, Frans Wouters, Malando, het 
ensemle van Gerard van Krevelen, het begeleidingsorkest van het Zondagmiddag-
cabaret van NSß'er Otto Hendriks met o.a. saxofoniste Annie van 't Zelfde, het 
septet Johnny Ombach, de 'Melodisten' van Piet Lustenhouwer, het kwartet Jan 
Corduwener, de 'Kilima's', het Orkest 'Selecta', het 'Miller Quartet' en alle andere 
amusementsorkesten en solisten, die al of niet in vaste dienst voor de NO werkten, 
waren verplicht om hun liedteksten en in geval van twijfel ook de muziekpartitures 
ter controle in te zenden.209 

'Ter bevordering van het contact tusschen den Nederlandschen Omroep en den 
luisteraar' startte het DVK in de zomer van 1941 met de werving van radiocontroleurs. 

'Tot de taak van deze controleurs behoort o.a. het beluisteren der uitzendingen, 
het bespreken en doorgeven van opmerkingen of klachten der luisteraars uit 
hun ressort, alsmede het rapporteeren van folkloristische en cultureele onder
werpen, welke voor eventueele uitzending in aanmerking komen.210 

De betrokken ambtenaren moesten volgens De Kloet in staat zijn om vanuit 
nationaal-socialistisch oogpunt een oordeel uit te spreken over de programma's 
en derhalve vroeg hij de secretaris-generaal van de NSB, C.J. Huygen, een lijst van 
ongeveer veertig 'zeer vertrouwde kameraden' samen te stellen.211 Zesendertig van 
hen zouden tegen een salaris van ƒ2394,- per jaar aangesteld worden als controleur. 
Daarnaast waren nog eens vier chefcontroleurs en een hoofdcommies met twee 
stafmedewerkers voorzien. De totale kosten van het nieuw op te richten bureau 
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Radio- en Filmcontrole bedroegen zo'n ƒ130.000,- per jaar, waarvan ƒ30.000,-
door de NO betaald moest worden, 'aangezien door de controleurs ook werkzaam
heden verricht worden voor den omroep'.212 Uiteindelijk werden er zo'n 20 
standplaatscontroleurs aangesteld, verdeeld over vier regionale 'inspecties', die 
onder leiding stonden van een 'inspecteur. Om hun werkzaamheden naar behoren 
te kunnen vervullen, kregen ze de beschikking over een radio-ontvangsttoestel, 
inclusief een abonnement op de Luistergids en werden ze vrijgesteld van de 
verplichte omroepbijdrage.213 

Eind 1941 ontvingen de controleurs een lijst met 'Muziek, welke door den Omroep 
niet ten gehoore mag worden gebracht'. Volgens deze opgave was alle muziek van 
joodse, Engelse, Amerikaanse, Russische en Poolse origine verboden. Daarnaast 
bevatte de lijst ook een overzicht van door de RMPS verboden grammofoonplaten 
(onder anderen Nat Gonella), alsmede enkele door de afdeling Muziek van het 
DVK verboden composities, waaronder Ik houd van Holland, het Hawaii-nummer 
Aloh-Oe en het lied Hello Kitty, uitgevoerd door het orkest van Klaas van Beeck.214 

De lijst diende als 'richtlijn' bij het beoordelen van muziekprogramma's van 
zowel de NO als de radiocentrales. Na afloop van elke luisterdienst moesten de 
controleurs een dagrapport opmaken, waarin 'afwijkingen van de in den Luistergids 
vermelde programma's, zenderstoringen, cultureele meldingen, folkloristische 
meldingen' en 'algemeene opmerkingen' waren opgenomen.215 In deze laatste 
rubriek — en in de later ingevoerde 'bijzondere meldingen' — werden ook eventuele 
kritische opmerkingen over de uitgezonden muziekprogramma's genoteerd. Zo 
schreef standplaatscontroleur S.A. Moerman uit Abbenbroek op 19 september 
1941 over het orkest van Klaas van Beeck: 

Na gister gehoord te hebben in mijn luistertijd om 12 uur 35 dat gespeeld werd 
het zoo mooie Vilja-lied van Frans Léhar, zou vermoedelijk de componist er 
ook niet mee accoord zijn gegaan, dat zijn schepping op een dergelijke manier 
werd vermoord. (Jazz).210 

Toen bleek dat op 5 oktober 1941 ook de St. Louis Blues en het nummer Good 
night Ladies over Hilversum 11 waren uitgezonden, schreef De Kloet aan Herweyer 
dat zulks niet in overeenstemming was 'met de voor het programma van den 
Nederlandschen Omroep geldende richtlijnen'. 

Ik moge met klem verzoeken naar deze overtredingen een onderzoek te doen 
instellen, daar sterk de indruk bestaat dat de samenstellers van de programma's 
ontspanningsmuziek en van de gramofoonplatenprogramma's iedere gelegen
heid aangrijpen om verboden of ongewenschte muziek in eenigen vorm door 
den Omroep te laten brengen.2I7 
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Herweyer antwoordde dat alle maatregelen waren getroffen om herhaling in de 
toekomst te voorkomen.218 Hij had het hoofd van de programmadienst, de 
voormalig KRO-programmachef H.J.R. Schaffers, opdracht gegeven om de zaak 
streng te onderzoeken: 'Zo noodig zullen eenige Heeren de consequenties moeten 
trekken.'2I9 

Niettemin hielden de klachten over de door de NO geprogrammeerde dansmu
ziek aan. Op zondag 19 oktober 1941 had het ensemble van Frans Wouters 'het 
muziekstukje' A Tisket, a Tasket ten gehore gebracht: 'Ik vestig er nogmaals Uw 
aandacht op dat het op grond van de door den Secretaris-Generaal aan den Omroep 
gegeven richtlijnen niet gewenscht is Amerikaansche muziek ten gehoore te 
brengen', schreef De Kloet aan Herweyer.220 Een week later bleek de plaat Hello 
Kitty van Klaas van Beeck en zijn orkest te zijn uitgezonden: 'Aangezien volgens 
mededeeling van den heer Goverts ieder tweede woord van den tekst Engelsch is, 
moge ik U verzoeken deze plaat uit het repertoire te doen verwijderen.'221 

Goverts was overigens niet de enige die kritiek had op de door de NO geselecteer
de grammofoonmuziek. Radiocontroleur A.R. Jeen uit Voorburg meldde op 13 
januari 1942 dat niet alle titels van de uitgezonden grammofoonplaten afzonderlijk 
in de Luistergids stonden vermeld, hetgeen tot 'afwijking v/d toegestanen en 
goedgekeurde nummers' kon leiden. Later uitte hij ook zijn bedenkingen over 
het gehalte van het door de amusementsorkesten uitgevoerde zangrepertoire: 'Men 
vindt die liedjes meestal slap en kwallerig en mist elk spoor van geest of humor.'222 

Controleur A.N. Luchtenveld, standplaats Amersfoort, berichtte op 20 februari 
1942 naar het nummer Zeepbellen van het Revida-sextet te hebben geluisterd: 
'aangekondigd als aardige compositie, bleek dit te zijn: "Blowing Bubbles" (Oude 
Engelsche schlager).'223 Drie dagen later vestigde Luchtenveld de aandacht op de 
tijdens de ochtendgymnastiek ten gehore gebrachte muziek: 'de pianist speelde 
de voor den oorlog bekende wijs: "Een, twee, drie, de chestnuttree", een gedeelte 
van het degeneré-product: "The Lambeth Walk".'224 Controleur J. v.d. Bosch uit 
Apeldoorn tenslotte, liet zich kritisch uit over zangeres Sanny Day: 'Day meent 
schijnbaar niet dat Croonen tot het verleden behoort. Zij heeft denzelfden stijl 
als voorheen Anny Xofleer. De Duitsche taal kwam als American Slang door.'22* 

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van muzikale alternatieven konden der
gelijke onzorgvuldigheden evenwel moeilijk voorkomen worden. Door het uit
zendverbod van joodse, Engelse en Amerikaanse muziek en de strikte 'richtlijnen 
voor den omroep' aangaande swing en jazz, was er een nijpend gebrek aan goed 
amusementsrepertoire ontstaan. Weliswaar had Herweyer om in deze lacune te 
voorzien in het voorjaar van 1942 een 'prijsvraag voor amusementsmuziek' uitge
schreven, maar van de 643 inzendingen vielen er na een eerste schifting al meteen 
542 af. 'In verband de kwaliteit' zag de jury zich bovendien genoodzaakt geen 
eerste prijzen toe te kennen.22,6 

Om toch een tegenwicht te bieden aan het sterk internationaal georiënteerde 
amusementsrepertoire lanceerde Herweyer in de zomer van 1942 een nieuw 
muziekprogramma, onder de titel 'Nederlandsche Volksklanken'. Deze aanvan-
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keiijk veertiendaagse en later wekelijkse serie van Nederlandse volksliedjes, 'volk-
sche' liedjes en voordrachten werd samengesteld door de NSß'er Eddie Noordijk, 
violist van het ensemble Louis Schmidt en sinds maart 1942 chef-arrangeur bij de 
NO. Het programma voor de uitzending van 26 september 1942, dat Herweyer 
'ter kennisneming' naar de afdeling Muziek van het DVK zond, bevatte onder 
andere Zeg kwezelken wilde gij dansen, uitgevoerd door een gemengd koor, Marsch 
van den jongen Prins van Friesland (harmonie-orkest) en Limburg, mijn vaderland, 
gespeeld door het klein omroeporkest onder leiding van Hugo de Groot.227 Omdat 
verantwoord Volksch repertoire slechts in beperkte mate voorhanden was, beant
woordde het programma evenwel niet aan de verwachtingen. De algemeen pro
grammadirecteur van de NO, J.C. Plate, vond zelfs dat de 'Nederlandsche Volks
klanken' door gebrek aan afwisseling 'op den duur vervelend dreigden te worden'. 
Dit in tegenstelling tot het 'Duitsche Volksconcert', waar men over anderhalf 
miljoen concertstukken kon beschikken. Volgens Den Daas ging deze vergelijking 
echter niet op. Hij was van mening 'dat onze Volksklanken veel zuiverder van 
stijl en gehalte zijn en kultureel hooger staan'.228 

Niettemin vormden de wekelijkse drie kwartier 'Nederlandsche Volksklanken' 
maar een klein bestanddeel van het totale aanbod lichte muziek op de Nederlandse 
radio. WA-koren, marspotpourries en boerendansen werden slechts in beperkte 
kring geapprecieerd en derhalve bleef de NO, met het oog op de luisterdichtheid, 
aangewezen op de populaire dansorkesten, ook al was hun repertoire niet altijd 
in overeenstemming met de voorschriften. In oktober 1942 werd Herweyer daar 
nog eens op gewezen door D.A. de Rooy, die inmiddels De Kloet als hoofd van 
de afdeling Radio- en Filmwezen was opgevolgd: 'In het programma van Klaas 
van Beeck van 24 October a.s. komt voor het nummer "Net als jij", hetgeen de 
Hollandsche tekst is voor de foxtrot "Exactly like you".' Uit de rapporten van de 
radiocontroleurs bleek bovendien dat zowel door Frans Wouters als Klaas van 
Beeck meerdere malen 'de foxtrot "Kamperfoelie" (Honeysuckle Rose)' was ge
speeld: 

Terwijl Kaas van Beeck dikwijls het nummer 'Runnin' wild' (In volle vaart) 
ten gehoore brengt, speelt het orkest van Frans Wouters herhaaldelijk als 
'vioolsolo' de Amerikaansche foxtrot 'Body and Soul'.229 

Herweyer antwoordde dat hij Den Daas opdracht had gegeven geen 'verboden 
Amerikaansche nummers' meer te programmeren en dat ook aan de betreffende 
orkestleiders een rondschrijven was uitgegaan, maar desondanks bleven de amb
tenaren van de dienst Radio- en Filmcontrole in hun meldingen gewag maken 
van verboden Amerikaanse en Engelse composities.23° 

Overigens waren die meldingen niet de enige bron, waarop het departement 
zijn oordeel over de muziekuitzendingen van de NO baseerde. Naast het beluisteren 
van radioprogramma's hielden de radiocontroleurs zich ook bezig met het houden 
van opiniepeilingen. Volgens de in 1941 verstrekte 'Instructie voor de Radio-Con-
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troleurs', dienden zij daarbij het 'opzettelijk blijk geven van hun politieke gezind
heid' te vermijden, hetgeen inhield dat er bij het bezoeken van luisteraars geen 
NSB-speltjes gedragen mochten worden.2^ De meningen van de ondervraagden 
werden in afzonderlijke bijlagen opgetekend en vervolgens door de afdeling Radio-
en Filmzaken van het DVK onder de titel 'wat luisteraars zeggen' doorgestuurd 
naar de directeur van de NO. Doorgaans bevatten deze overzichten echter alleen 
reacties die het departement wenselijk achtte. Volgens Wat luisteraars zeggen van 
september 1942 bijvoorbeeld, verlangde het publiek 'wel dansmuziek, maar geen 
jazz': 'Liever een rustiger soort dansmuziek, zooals van Barnabas von Géczy.' Twee 
maanden later viel de mening van 'den gewonen werkman' te lezen: 'De Ramblers, 
Klaas van Beeck en Willebrandts kunnen gerust wat minder optreden en dan 
daarvoor in de plaats populaire muziek, die meer in den smaak zal vallen.' Een 
schoenmaker uit Bergen (NH) irriteerde zich vooral 'aan de baarlijke nonsens, die 
de dansorkesten van Theo Uden Masman en Klaas van Beeck in hun zgn. liedjes 
ten gehoore brengen', en in december 1942 werd 'een winkelier (pro)' opgevoerd: 
'Zijn grootste ergernis beleeft hij telkens wanneer b.v. de Leider Mussert voor de 
radio spreekt en pal daarop moderne Hot of Jazzmuziek gegeven wordt. Men kan 
wel volstaan vooraf en na de rede met passende marschmuziek.'232 

Herweyer reageerde meestal gelaten op dergelijke suggesties. Alleen wanneer er 
in zijn ogen sprake was van pertinente onjuistheden, beet hij van zich af. Toen 
eind september 1942 werd gemeld dat er volgens 'sommigen' te veel zware muziek 
werd uitgezonden, schreef hij: 'De verhouding is gemiddeld ± 25% Ernstige Mu
ziek en ± 50% Lichte Muziek. Van een te weinig Lichte Muziek is absoluut geen 
sprake.'233 Ook het verwijt dat de NO te veel Franse muziek programmeerde legde 
hij resoluut naast zich neer: 

Het aantal Fransche chansons wordt door ons streng gerantsoeneerd. In 
verband met het verbod van Engelsche, Amerikaansche en Joodsche muziek, 
zijn wij echter in onze keuze zeer beperkt, zoodat wij van goede Fransche 
muziek dankbaar gebruik maken.234 

De problemen rond de muziekprogrammering kwamen ook aan de orde tijdens 
de wekelijkse vergaderingen van de Programmaraad, waar de verschillende afde
lingshoofden van de NO in overleg met vertegenwoordigers van de RBS en het 
DVK het algemene programmabeleid bepaalden. H.Ph. Callenfels, hoofd van het 
bureau Radioprogramma's van de afdeling Radio- en Filmwezen, voerde meestal 
het woord namens het departement. Op de vergadering van 12 januari 1943 
beklaagde hij zich over 'den bonten middag van j.l. zaterdag': 'Daarbij werd op 
een zingenden zaag een Engelsche compositie ten gehoore gebracht.' In het 
programma voor 20 januari had hij bovendien het nummer 'Sam und Mary' 
aangetroffen: 'Deze namen doen spreker vermoeden, dat de titel vertaald is en het 
hier [eveneens] een Engelsche compositie betreft.'235 
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Ook op de liedteksten en met name op de 'refreirizangers' had Callenfels veel 
aan te merken en programmadirecteur J.C. Plate, die de Programmaraadsverga
deringen voorzat, deelde deze kritiek: 'Vooral Eddy Christiani is niet om aan te 
hooren', meende hij. 'Spreker vraagt zich af waarom er toch altijd gezongen moet 
worden bij deze soort muziek.' Volgens Den Daas was het nu eenmaal zo 'dat de 
menschen den refreinzang apprecieeren', maar het departement nam geen genoe
gen met dat antwoord.2^6 Op 16 maart 1943 stuurde Goverts een nota aan het 
hoofd van de afdeling Radio van het DVK, De Rooy, waarin hij stelde dat de 
refreinzang bij de dansorkesten 'op een zeer laag peil' stond: 

Ik doel hier vooral op het orkest van Boyd Bachmann. De zanger van dit orkest 
probeert zijn jargon, dat aan het Jordaansch of Haarlemmerdijksch doet 
denken, te verbergen achter een quasi Engelsche intonatie. Ik zou derhalve 
den Omroep in overweging willen geven, de refreinzang der dansorkesten, die 
over het algemeen vulgair is, muzikaal een aanfluiting en qua tekst imbeciel, 
aan een strenge critiek te onderwerpen en de verminkers van de Nederlandsche 
taal niet voor de microfoon toe te laten.237 

Herweyer, die van Callenfels een afschrift van de nota kreeg toegezonden, ant
woordde dat hij Boyd Bachmann en Klaas van Beeck had opgedragen de refreinzang 
tot een minimum te beperken en dat Boyd Bachmann voortaan alleen nog Deense 
liedjes voor de microfoon mocht brengen, maar vooralsnog hield de kritiek 
onverminderd aan: 

Een luisteraar te Den Haag, ambtenaar, lid der N.S.B., zegt, evenals trouwens 
vele anderen, dat hij de refreinzang bij het orkest van Frans Wouters, op z'n 
zachtst uitgedrukt, niet om aan te hooren vindt. Hij begrijpt niet, dat het in 
den tegenwoordigen tijd nog mogelijk is, dat dergelijk 'slap en miserabel 
gekreun' voor de microfoon wordt geduld. Dit 'gelal' heeft zoo weinig te maken 
met onzen Germaanschen volksaard, dat het onbegrijpelijk is, dat er nog 
luisteraars zijn, die hier waardering voor hebben.2^8 

De discussie rond Eddy Christiani spitste zich vooral toe op het nummer Ouwe 
Taaie. Weliswaar was het de afdeling Theater en Dans van het DVK niet gelukt 
om de herkomst van het lied vast te stellen, maar toch achtte Goverts het nummer 
niet geschikt voor uitzending door de NO: 

In verband met het 'succes' van 'Ouwe Taaie' wil de heer G. den Omroep 
adviseeren, voortaan liederen, waarbij de kans bestaat, dat zij Schlagers zullen 
worden, eerst na beoordeeling door het Dept. uit te zenden, daar het ook niet 
de bedoeling van den Omroep kan zijn, het quantum vulgaire uitingen te 
verhoogen.239 
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Uiteindelijk kreeg Herweyer op 15 mei 1943 te horen dat Ouwe Taaie door de 
afdeling Theater en Dans van het departement was afgekeurd 'en dat het Hoofd 
van de Afdeeling Muziek in verband hiermede besloten heeft dit nummer van 
alle Muziekprogramma's af te voeren.'240 

Ondanks de inspanningen die men zich getroostte om de 'taaizuiverheid' van 
de liedteksten te bevorderen en de amusementsmuziek op de radio te ontdoen 
van joodse, Engelse en Amerikaanse invloeden, lieten de resultaten veel te wensen 
over. 'Ieder volk schept zich zijn organen, die het voor zijn volksleven behoeft', 
schreef hoofdredacteur Willem Goedhuys van het weekblad De Waag op 12 maart 
1943 naar aanleiding van het tweejarig bestaan van de NO: 'Naarmate de volksaard 
in zijn uitingen belemmerd is of verzwakt, overwoekerd door volksvreemde 
elementen of vastgeloopen traditie, naar die mate zullen ook die organen een 
verwrongen beeld van dien volksaard geven.' De radio vormde daarop geen 
uitzondering. Ondanks het feit dat de verschillende omroepverenigingen al twee 
jaar eerder waren opgeheven en vervangen door een volledig door de staat gecon
troleerd omroepbedrijf, was de hoop op een 'volstrekt volksche, nationaal-socia
listische radio' nog niet verwezenlijkt: 'Niemand kan beweren, dat het rhythmische 
gehos van den Hot-jazz, die vele Omroep-dirigenten met hun orkesten ten gehoore 
brengen, in die richting wijst. Deze nagebootste negerkultuur kan ons onmogelijk 
tot Germaansch bewustzijn brengen.' Niet de radio was hiervoor verantwoordelijk, 
maar de luisteraars, die zich nog altijd verdrongen om een uitzending van Boyd 
Bachmann of Theo Uden Masman bij te wonen, 'alsof het hier een zaak betrof, 
die het diepste van het hart van het volk raakt'. Volgens Goedhuys was er sprake 
van 'een grote psychische moeheid van het publiek', een 'innerlijke slapheid', 
waarvoor de schuld gezocht moest worden in de 'stelselmatige vervlakkingspolitiek, 
die in onderwijs en verstrooiing, in pers en in andere cultuurorganen, in de 
decenniën vóór den oorlog is gevoerd'.241 

Als remedie werd gedurende het derde uitzendjaar van de NO gekozen voor 
intensivering van de censuur. In maart 1943 gaf De Rooy aan Herweyer te verstaan 
dat de door de dansorkesten uitgevoerde potpourri's niet in overeenstemming 
waren met de gegeven richtlijnen, omdat 'de muziek die de verschillende nummers 
verbindt door den bewerker (veelal de orkestleider) ontleend is aan verboden 
Engelsche of Amerikaansche nummers'. Orkesten die zich niet hielden aan de 
regels moesten 'dit ondervinden door het heffen van een belangrijke boete'.242 

Niet lang daarna werd 'de melodie van het Engelsche lied "My bonnie is over the 
ocean"', waarvan overigens niemand de componist kende, op aanwijzing van 
Callenfels toch uit de programma's geschrapt en tijdens de Programmaraadsver
gadering van 20 april 1943 drong De Rooy er bij Den Daas op aan om ook 'de 
jazzbewerking van het lied Chiribiribiri niet langer uit te zenden.243 

Het streven om, zoals Herweyer het uitdrukte, 'het muzikale peil der uitzen
dingen steeds zoo hoog mogelijk te stellen', werd in de lente van 1943 evenwel 
radicaal doorkruist door twee ingrijpende maatregelen van Duitse zijde.244 Tijdens 
de besprekingen van de Programmaraad op dinsdag 27 april 1943 verscheen 
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plotseling RBS-chef Taubert ter vergadering, met de mededeling dat de zender 
Hilversum il zou worden ingezet 'als propagandazender tegen Engeland': 

De betekenis van den omroep in oorlogstijd is niet alleen 'kriegswichtig', maar 
in bepaalde gevallen zelfs 'kriegsentscheidend'. Het zal iedereen duidelijk zijn 
dat ook de Nederlandsche Omroep zekere offers zal moeten brengen. Nu het 
aantal propaganda-uitzendingen van Engelsche en Amerikaansche zijde zich 
in het bijzonder sedert Maart j.l. zoo sterk heeft uitgebreid, zijn tegenmaat
regelen noodzakelijk, wil de Duitsche propaganda niet in het defensief gera
ken.2« 

Per i juni 1943 werd de zender Hilversum 11 aan de NO onttrokken en ook een 
deel van de apparatuur en de medewerkers, alsmede diverse door de omroep 
gecontracteerde musici, moesten worden afgestaan aan de RRG. Voor de overblij
vende zender Hilversum 1 werd een nieuw zendschema gemaakt. Daarnaast stelde 
men nog een 'beperkt programma' samen 'van 5 à 6 uur per dag' voor uitzending 
op het Hilversum u-kanaal van de draadomroep: 'Deze uitzendingen zullen echter 
hoofdzakelijk bestaan uit mechanische muziek.'246 

Door het wegvallen van het tweede programma 'moesten alle belangrijke 
uitzendingen zooveel mogelijk op Hilversum 1 tesamengebracht worden', schreef 
Herweyer in het jaarverslag van de NO over 1943-1944, hetgeen na ingrijpende 
programmatische aanpassingen ook gelukt was. Een tweede Duitse maatregel op 
het gebied van de radio baarde hem evenwel meer zorgen: 

De grootste tegenslag in het omroepjaar, dat achter ons ligt, was de beschikking 
van de bezettende overheid, waarbij de radio-ontvangtoestellen meerendeels 
ingeleverd moesten worden. Het beroofde den Omroep van ruim tweederde 
deel van zijn luisteraars.247 

De maatregel was erop gericht het afluisteren van vijandelijke zenders voorgoed 
onmogelijk te maken. In het verleden was er reeds diverse malen op aangedrongen. 
Al op 15 april 1941 had SS- und Polizeiführer Rauter, onder verwijzing naar de 
verordening 'ter bescherming van de Nederlandsche bevolking tegen onjuiste 
berichten', gelast dat alle 'Volljuden' hun radiotoestel 'in onbeschadigde toestand' 
moesten inleveren, en amper een half jaar later zag RBS-leider Taubert zich 
genoodzaakt stelling te nemen tegen het voornemen van 'verschiedenen deutschen 
Dienststellen' om een 'generelle Beschlagnahme aller Rundfunkgeräte' door te 
voeren: 'Die Einziehung wäre gleichbedeutend mit einer politischen Bankrot
erklärung', zo meende hij.248 Uit rapporten van de SD bleek evenwel dat, ondanks 
alle pogingen om het publiek aan de Nederlandse radio te binden, velen toch op 
buitenlandse zenders bleven afstemmen. Het 'Jahresbericht' van de SD over 1942 
vermeldde dat er in totaal 248 personen gearresteerd waren wegens 'Rundfunk
verbrechen'. Het aantal in beslaggenomen radio's bedroeg 360: 'Die deutschfeind-
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liehe Haltung niederländische Kreise wird durch das Abhören ausländischer 
Sender, insbesondere der englischen Nachrichten, stark beeinflusst und be
stärkt.'2^ 

In reactie op de April-mei-stakingen en onder druk van Wehrmachtsbefehlhaber 
F.C. Christiansen, die vreesde dat er bij een geallieerde invasie via radio-Londen 
instructies aan de burgerbevolking zouden worden verstrekt, kondigde Rauter 
uiteindelijk op 13 mei 1943 de inbeslagneming van alle radiotoestellen aan. Volgens 
artikel 1 van de betreffende beschikking waren 'alle zich in het bezette Nederlandse 
gebied bevindende radio-ontvangtoestellen, -toebehoren en -onderdelen, met 
onmiddellijke werking verbeurdverklaard'. De radio's dienden op het postkantoor 
of bij 'de ter plaatse bevoegde politiegezagsdrager' ingeleverd te worden en degenen, 
die deze verplichting niet nakwamen, riskeerden een onberperkte geldboete en 
maximaal vijfjaar gevangenisstraf.250 

Een voorstel van Goverts om bij toestellen van componisten en musici die 
beroepshalve naar de radio luisterden, alleen de ultra-korte-golf (waarop de geal
lieerde zenders het best te ontvangen waren) onbruikbaar te maken, werd door 
de afdeling Radio van het DVK als onhaalbaar bestempeld: 

De beschikking van den höheren s.S.- und Polizeifiihrer omvat ook ontvang
toestellen zonder Ultra-korte golf. Deze personen dienen dus een verzoek in 
voor vrijstelling van de verplichting tot inleveren.251 

Ten behoeve van caféhouders pleitte Goverts eveneens voor een speciale regeling. 
Wanneer zij zich mochten beperkten tot het inleveren van afstemspoelen en 
-condensatoren, kon hun radio-grammofooncombinatie alleen nog voor het af
spelen van grammofoonplaten gebruikt worden, hetgeen voorkwam dat er in hun 
zaak geen muziek meer te horen was. Ook dit voorstel werd afgewezen, maar 
horeca-ondernemers die hun radio hadden ingeleverd, kregen wel de mogelijkheid 
om een verzoekschrift in te dienen 'tot teruggave van het versterkergedeelte van 
het ingeleverde ontvangtoestel'.252 

Op 2 oktober 1943 maakte Rauter middels een krantenpublicatie bekend dat 
personen die hun radio hadden achtergehouden nog tot 20 oktober in de gele
genheid werden gesteld om zonder strafvervolging aan hun inleveringsplicht te 
voldoen. Daarna zou 'met bijzondere strengheid worden opgetreden'.253 Vier 
dagen voor het verstrijken van de termijn verscheen opnieuw een bekendmaking 
van Rauter in de pers: 

Ik vestig er in het bijzonder de aandacht op, dat ik in ieder geval van niet 
inlevering of van heimelijk wegwerken van een toestel als eersten strafmaatregel 
last zal geven tot onmiddelijke verbeurdverklaring van het geheele huisraad, 
met inbegrip van de meubels.254 
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Het aantal radiotoestellen in Nederland was toen inmiddels al gedecimeerd, 
hetgeen - gezien de relatief geringe hoeveelheid distributie-aansluitingen - inhield 
dat het luisteraarsbestand van de NO met ruim 75 procent was afgenomen. 
Bovendien moesten de overgebleven 400.000 luisteraars met een aansluiting op 
het distributienet en de ongeveer 55.000 NSß'ers, die hun radiotoestel wel moch
ten houden, het voortaan stellen zonder de Luistergids. Het programmablad van 
de NO, dat sinds januari 1942 de oude omroepbladen verving en overigens nooit 
meer dan 90.000 abonnees telde, werd in juni 1943 wegens papierschaarste opge
heven.255 

Door het enorme verlies aan luisteraars en uitzendcapaciteit had de radio als 
propagandamedium sterk aan betekenis ingeboet, hetgeen onder andere tot uiting 
kwam in een belangrijke daling van het aantal 'bijzondere- en kultureele meldingen' 
dat ten behoeve van de programmamakers door de radiocontroleurs werd inzon
den. Nadat De Rooy zich hierover op 17 augustus 1943 had beklaagd, gaf De 
Ranitz opdracht om alsnog 'in voldoende mate Kultureele meldingen aan de 
Radio-afdeeling te verstrekken'.250 De standplaatscontroleurs ressorteerden toen 
evenwel niet meer onder de afdeling Radio-en Filmwezen, maar onder het op 8 
juli 1943 opgerichte bureau Buitendienst van de afdeling Kabinet en Juridische 
zaken. De reorganistatie hing samen met een aanzienlijke uitbreiding van contro
letaken, waardoor er voor de betrokken ambtenaren nauwelijks nog tijd was om 
naar de radio te luisteren. Het aantal 'meldingen' over uitzendingen van de NO 
bleef derhalve veel lager dan voorheen.257 

Desondanks probeerde men op de afdeling Radio van het DVK toch greep te 
houden op de programma's. De censuur richtte zich nu vooral op de de 'eigen 
gramofoonplatenuurtjes' van de radiocentrales. Eind februari 1943 had De Rooy 
al een '8e lijst van goedgekeurde gramofoonplaten' verzonden aan Van de Vegte, 
die in december 1941 was benoemd tot directeur-generaal van de PTT: 'Gaarne zal 
ik t.z.t. zoals gebruikelijk de drukproeven ter correctie van U ontvangen. De 9e 
lijst hoop ik U zoo spoedig mogelijk te kunnen toezenden.'258 

Vanwege het grote aantal afgekeurde platen hadden de centralebeheerders echter 
in toenemende mate te kampen met een gebrek aan repertoire. Volgens een 
schrijven van de PTT- 'afdeeling radiocentralen' aan het DVK van 19 april 1943 was 

de voorraad toegelaten gramofoonplaten inmiddels dermate ontoereikend 
geworden dat het dringend gewenscht is, de ter beschikking staande platen 
binnen korten termijn op toelaatbaarheid te onderzoeken, teneinde de alsnog 
goedgekeurde opnamen in de gramotheek te kunnen opnemen.259 

Bij de PTT was men intussen begonnen met het inventariseren van alle bij de 
centrales aanwezige grammofoonplaten en het aanleggen van een centraal depot 
van waaruit de beheerders konden worden bevoorraad. Aan gedrukte lijsten van 
goedgekeurd grammofoonrepertoire was derhalve geen behoefte meer, zo schreef 
de chef van de afdeling Radiocentralen, A. Fibbe, op 15 mei 1943 aan het DVK: 

267 



HOOFDSTUK 6 

De beslissing of een gramofbonopname al dan niet in det repertoire kan worden 
opgenomen, zal, uit den aard der zaak, in Uw handen moeten blijven. De 
geringe ter beschikking staande platenvoorraden bij de radiocentralen, alsmede 
de beperkte leveringsmogelijkheden der fabrieken, maken het echter noodza
kelijk, dat vorenbedoelde beslissingen steeds zo spoedig mogelijk na aanvrage 
worden genomen, wil de verzorging van eigen gramofoonmuziek der radio
centralen niet in gevaar worden gebracht.200 

De door de afdeling Radiocentralen van de PTT opgestelde 'gramofoonplaten-op-
gaven' werden met grote regelmaat ter beoordeling naar de afdeling Radio van 
het DVK gestuurd. Behalve lijsten met platen uit de aanwezige voorraad bevatten 
de opgaven ook catalogi van Duitse platenfirma's met nieuwe uitgaven: 

Hiermede verzoek ik U mij te willen berichten of de gramofoonplaten, vermeld 
in de bijgaande nieuwe uitgave der Electrola-fabrieken, zonder bezwaar Uwer
zijds kunnen worden opgenomen in de gramofoonplatencollecties der radio
centralen, ter verzorging van de doorgifte van eigen gramofoonmuziek.201 

De 'Neuerscheinungen' van Electrola op het label Columbia werden overigens 
allemaal toegelaten, evenals de foxtrots van Ernst van 't Hoff, Lutz Templin, 
Tullio Mobiglia, Jean Orner en het kwartet van Freddy Brocksieper, die in maart 
en april door Siemens op het label Polydor waren uitgebracht.202 Van de reeds 
beschikbare platen werden er wel veel afgekeurd, onder andere Eine Kleinigkeit 
'langs. Foxtrot von Guus Jansen', Ciribiribin uitgevoerd door Ernst van 't Hoff 
en Im Dämmerlicht'\a.ngsa.mer Foxtrot (Ellington)'. Nummers als Wenn du einmal 
ein Mädel magst en Unter blühenden Bäumen, uitgevoerd door het Tanzorchester 
van Oscar Joost, waren voorzien van een kruisje en 'kwamen nog voor een nadere 
beoordeeling in aanmerking'.263 

Naast het grammofoonplatenrepertoire van de radiocentrales bleef het DVK ook 
de muziekprogrammering van de NO streng controleren. Telkens wanneer er 
verboden Engelse of Amerikaanse composities waren uitgezonden, ontving Her-
weyer daarover een schrijven van De Rooy of Callenfels, met het verzoek de 
betreffende nummers uit het repertoire te schrappen. Zo werd op 20 juli 1943 de 
aandacht gevestigd op de twee Cavelli's, een accordeonduo, dat aan het eind van 
een potpourri de herkenningsmelodie van het Paramount-Filmnieuws, 'een Ame-
rikaansche compositie', zou hebben gespeeld. Een maand later bleek het eveneens 
Amerikaanse Chasing Shadows te zijn uitgevoerd door de pianiste van het ensemble 
van Bandi Balogh en op 21 augustus 1943 was door Frans van Schaik een 'zwer
verslied' gezongen, 'waarvan de melodie ontleend was aan een Engelsche compo-
sitie'.26« 

Behalve De Rooy en Callenfels stoorde ook Goverts zich aan de repertoirekeuze 
van de programmamakers. Al op 1 juli 1943 had hij zich in een 'nota voor het 
hoofd van de afdeling radio' zeer kritisch uitgelaten over het peil van de door de 
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NO uitgezonden amusementsmuziek. Volgens De Rooy werd deze kritiek gedeeld 
door programmadirecteur Plate, maar vanwege het grote aantal zenduren voor 
lichte muziek en 'de zeer geringe productie van goede Nederlandsche amusements
muziek' was het 'thans nog niet mogelijk een ingrijpende zuivering van het 
repertoire door te voeren'. De door Goverts waargenomen 'uitwassen' in de door 
het orkest van Klaas van Beeck uitgevoerde dansmuziek, die veel 'negersche 
elementen' bevatte, waren naar de mening van Plate een gevolg van het feit dat 
verscheidene leden van het orkest waren opgeroepen voor de arbeidsinzet in 
Duitsland: 

Voor de opengevallen plaatsen werden musici geëngageerd van wie later bleek, 
dat zij bij hun spel met de door U gewraakte neger-inslag behept waren. De 
Programma-Directeur heeft reeds stappen ondernomen teneinde deze krach
ten te doen omscholen en hoopt, dat de ongewenschte invloeden spoedig 
zullen verdwijnen.2"5 

Dat bleek niet het geval. Op 23 augustus 1943 stuurde De Rooy een lange brief 
aan Herweyer naar aanleiding van een tweede, veel uitvoeriger nota van Goverts 
- die overigens was opgesteld door Van Steensel van der Aa — over de prestaties 
van de amusementsorkesten bij de Omroep: 

In dit rapport wordt te kennen gegeven, dat de stijl van arrangeren en uitvoeren 
meer en meer gaat in de richting van de bekende Amerikaansche dansorkesten, 
welke den naam hebben typische 'swing-bands' te zijn. 

De orkesten van o.a. Dick Willebrandts en Frans Wouters hadden een repertoire 
dat wemelde van 

pseudo-Amerikaansche swing-nummers, zooals 'Studio 24', alle van Neder
landsche arrangeurs, die typisch Amerikaansche cliché's van circa drie jaar 
geleden op inderdaad verbluffend knappe wijze aan elkaar weten te plakken. 

In de brief werd vervolgens een radio-optreden van Frans Wouters aangehaald 
met 'enkele bijzonder frapante Amerikanismen t.w. een vertolking in den zeer 
bekende stijl van het Benny Goodman-kwartet, alsmede een zeer negersche 
"boogie-woogie" vertolking, getiteld "Lange muzikale vingers'". Dat men met 
dergelijke titels om de tuin werd geleid, was bekend: 

Het Amerikaansche repertoire wordt nog altijd onder vertaalde titels en met 
gefingeerde componisten (d.w.z. de arrangeur wordt veelal als componist 
genoemd) voor de microfoon gebracht: op 16 Juli j.l. 'De Japanese Zandman' 
(Japanese Sandman van Rich. A. Whiting) terwijl op denzelfde dag 'de Paka 
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Puka's' volgde met 'Louisiana', dat werd aangekondigd als 'Louise' van Petet 
Schilpetoort. 

Ook was er nog steeds sptake van 'z.g. "hot occarino-spel" en ander komisch 
bedoeld infantiel musiceren; effecten, die behooren tot het hoofdstuk "Joodsche 
gijn'". Uit de door de afdeling Muziek geconstateerde afwijkingen van de voor
schriften bleek dat de radio-orkesten geen enkele medewerking verleenden aan de 
cultuurpolitiek van het departement. Goverts had derhalve aangedrongen op een 
grondige keuring van het te spelen repertoire door de afdeling Muziek van de NO, 
waarbij behalve de componist en de titel ook de inhoud van de composities en 
de stijl van de orkesten kritisch getoetst moesten worden: 'Wij zullen het op prijs 
stellen', schreef De Rooy, 'van U te vernemen, welke maatregelen U hebt kunnen 
treffen om een goede keuring te waarborgen'.266 

Een reactie van Herweyer bleef vooralsnog uit, maar de door Goverts geuite kritiek 
kwam wel ter sprake in de 'Propagandaraad' van het DVK, waar onder voorzitter
schap van De Ranitz het algemene propagandabeleid werd bepaald. Tijdens de 
zitting van 21 september 1943 las het hoofd van de afdeling Perswezen en Propa
ganda, Max Blokzijl, de klachten voor, waarna een gedachtewisseling volgde 'over 
het wel of niet accepteren van jazzmuziek': 

Men is het erover eens, dat er in dezen oorlogstijd vele en goede amusements-
muziek mag gegeven worden, waarbij dan ook jazz-muziek hoort, maar dan 
moet deze jazz-muziek ook goed zijn en niet de indruk maken van een joodsche 
negercultus. Zelfs Uden Masman vervalt dikwijls voor de radio in een hot-stijl, 
hetgeen absoluut fout is. Het is gebleken dat zijn orkest b.v. bij Frontzorgavon-
den veel beter te voorschijn kwam. 

Overwogen werd om de leden van de propagandaraad bij toerbeurt aanwezig te 
laten zijn bij de programmavergaderingen te Hilversum en het hoofd van de 
afdeling Kultureele Propaganda, F.A.J. Vermeulen, opperde het idee om de 
componist Alexander Voormolen een 'prijsvraag voor goede amusementsmuziek' 
te laten samenstellen. Volgens secretaris K.J.J. Ingerman, die uitvoerig over zijn 
ervaringen in Afrika sprak, 'waar hij geregeld negermuziek hoorde', kon het 
probleem evenwel niet onmiddelijk opgelost worden: 

Dit alles zal van zelf, geleidelijk gebeuren na den oorlog, wanneer in Europa 
overal het Nationaal-Socialisme aan het bewind is en daardoor ook op muzikaal 
gebied de volkeren zullen worden opgevoed in beteren zin.207 

Vier dagen later reageerde Herweyer op de brief van De Rooy. Met ingang van 1 
oktober 1943 zou orkestleider Elzard Kuhlman de controle op zich nemen van 'de 
programma's, waarin Amerikanismen en Anglicismen plegen voor te komen'.268 
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Maar Goverts bleef pessimistisch. Tijdens de wekenlijkse vergadering van afde
lingshoofden op 24 september 1943 wees hij erop dat de klachten over de door de 
NO uitgezonden dansmuziek moeilijk volkomen ernstig waren te nemen, 'aange
zien veelal datgene wat voor de Nederlandsche orkesten wordt verboden, in 
grootere mate wordt uitgezonden door de zenders Bremen en Hilversum 11'.269 

Een maand later stuurde hij ook Bergfeld een brief 'über die Schwierigkeiten die 
dadurch entstehen dass deutsche Sender und auch deutsche Kapellen verniggerte 
Musik regelmässig spielen, indem in Holland - jetzt auch in Sachsen - alle Jazz
entartung unterbunden ist'.27° 

Niettemin bleef men op de afdeling Radio van het DVK de uitzendingen van 
de NO minutieus controleren. Eind oktober 1943 viel Callenfels over het platen
programma 'Van de eene melodie in de andere', waarin, zo was hem gemeld, 'de 
Amerikaansche compositie' Beautifiill Island of somewhere voorkwam en op 4 
november 1943 had hij 'des morgens na de nieuwsberichten' zelfs een 'syncopation' 
ontwaard in een werk van Chopin. Tijdens de vergadering van de Programmaraad 
op 9 november 1943 verklaarde hij de betreffende opname voor verder gebruik 
ongeschikt te vinden: 'De Hr. Plate is het hiermee eens en zal de plaat opvorde
ren.'271 Ook volgens Herweyer, die ter gelegenheid van de eerste Programma-
raadsvergadering van het nieuwe jaar een lange redevoering hield, moest de omroep 
blijven streven naar 'verbetering der amusementsmuziek' en daartoe diende de 
afdeling Lichte Muziek vooral aandacht te besteden 'aan de prestaties van onze 
eigen orkesten'. 'Spreker kent alle moeilijkheden op dit gebied. Misschien is het 
mogelijk dat wij uit onze orkesten één enkele keurtroep samenstellen, welke een 
voorbeeld zal moeten geven, hoe het moet zijn.'272 

Om de beschikbare zendtijd te vullen, bleef men voorlopig echter nog aange
wezen op de populaire dansorkesten van Willebrandts en Masman, die ondanks 
alle waarschuwingen maar moeilijk in het gareel te krijgen waren. Volgens een 
schrijven van Callenfels aan Herweyer van 14 maart 1944 had het orkest van 
Masman de compositie Triple Sec ten gehore gebracht, 'welker uitvoering aan 
genoemd orkest door mijn afdeeling Muziek is verboden wegens de daarin 
voorkomende te lange slagwerk-solo'.273 Een maand later bleek bovendien dat 
door Masman in het programma 'Bonte Verscheidenheid' ook de 'verboden 
compositie "Ouwe Taaie"' was gespeeld.274 Al in januari 1944 had Herweyer het 
DVK gewezen op een artikel in het Dagbladvan Antwerpen 'waarin de heer Christiani 
zich ietwat smalend uitlaat over het verbod van "hot" muziek in Nederland en 
waarin hij met nadruk het in ons land verboden lied "Ouwe Taaie" als de beste 
schlager van het jaar naar voren brengt'. Volgens Herweyer was het aanbevelens
waardig om uitzending van het lied door de Belgische radio te verbieden, maar 
zelf slaagde hij er ook niet in om het nummer uit de programma's te houden.275 

Op 3 mei 1944 was Ouwe Taaie wederom uitgezonden, 'gespeeld en gezongen', 
zo berichtte standplaatscontroleur C. Nikkeis van de departementale Buitendienst 
in een 'bijzondere melding', en twee dagen later liet Callenfels weten dat ook het 
nummer Triple Sec weer op het programma stond.276 
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Afgezien van dergelijke onzorgvuldigheden was het vanwege de geringe hoe
veelheid beschikbaar repertoire evenwel onmogelijk om bij de selectie al te kies
keurig te werk gaan. Bovendien, zo meende Herweyer, begon er 'aan het peil der 
muziekbeoefening in het algemeen' steeds meer te ontbreken. Ook Goverts erkende 
dat er sprake was van een 'accuut onderwijsprobleem', maar was niettemin van 
mening dat met de bestaande orkesten meer resultaat te boeken viel: 'Ook goede 
ensembles "gelooven het soms wel" en spelen dan met een animo van nul komma 
nul', schreef hij op 23 juni 1944 aan Herweyer. 

Als nu vast maar eens kon worden bereikt, dat er steeds met plezier werd 
gemusiceerd, dan was toch al heel wat gewonnen. En om dan daarnaast eens 
een wat strenger selectie te houden op hetgeen men speelt, lijkt mij toch geen 
overdreven moeilijkheid.277 

Gedurende de zomermaanden spitste de discussie tussen Goverts en Herweyer 
zich toe op Hawaii-muziek. Goverts had Herweyer al op 10 maart 1944 laten weten 
dat het uitzenden van Hawaii-muziek 'geheel achterwege' diende te blijven. 'Deze 
muziek en de Hawaiaansche wijze van musiceeren (glissandi, opslepen van den 
toon, sterk vibrato) is verboden.'278 Half juni ontving Herweyer opnieuw een 
schrijven van Goverts met de mededeling dat Boyd Bachmann 'als verbinding 
enkele maten Hawai-muziek tusschen de nummers speelde' en dat het ensemble 
Gerard van Krevelen het nummer Kleines Mädchen von Hawaii ten gehore had 
gebracht, 'eveneens met toepassing van Hawai-glisando en vibrati'.279 In zijn 
antwoord beriep Herweyer zich op eerdere richtlijnen van het departement volgens 
welke het uitvoeren van Hawaii-muziek 'zoveel mogelijk beperkt' moest worden, 
maar volgens Goverts was dat een vergissing. Bovendien had hijzelf op 12 juni 
naar Van Krevelen geluisterd en geconstateerd 'dat de Hawai-gitaar op verboden 
manier gebruikt is geworden: er werden nml. glissandi gebruikt en het vibrato 
was te sterk'.280 

Herweyer bleek evenwel moeilijk te overtuigen. Op 21 juli 1944 wees hij Goverts 
opnieuw op het destijds overeengekomen 'zoveel mogelijk beperken' van Hawaii-
muziek, 'waarmede wij ons geheel kunnen vereenigen'. 

Het algeheel uitbannen van dit soort muziek achten wij echter voor de 
radio-programma's alsnog ongewenscht in verband met de benadeeling van 
onze aantrekkingskracht in zekere kringen en tevens ook overbodig.2 

Goverts ging niet akkoord met deze redenering: 'Een algemeen verbod van 
Hawai-muziek voor de geheele muziekwereld geldt natuurlijk ook voor den 
Omroep', schreef hij op 10 augustus 1944, waarop Herweyer per kerende post om 
een afschrift vroeg van de 'desbetreffende door U rondgezonden officieele voor
schriften'.282 Op 21 augustus 1944 werden ze hem toegezonden: 
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In vouwe dezes gelieve U aan te treffen een exemplaar van de voorwaarden, 
verbonden aan het verleenen van een vergunning voor dans- en amusements-
muziek. Van deze voorwaarden wordt aan eiken musicus behoorende tot een 
bij mij ingeschreven orkest of ensemble een exemplaar uitgereikt.283 

Twee weken later, op 'dolle dinsdag' 5 september, vluchtte een groot aantal 
omroepmedewerkers in paniek naar Duitsland en op 9 september verschenen de 
ochtendbladen voor het eerst zonder de gebruikelijke programma-aankondigingen 
van de NO. Kort daarna werden alle uitzendingen gestaakt.284 
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