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HOOFDSTUK 7 

Repressie 

Het ontbreken van actuele Engelse en Amerikaanse muziekuitgaven en de beper
kingen die waren opgelegd ten aanzien van het uitgaansleven stelden veel amuse
mentsorkesten voor problemen, maar over het algemeen bleken die moeilijkheden 
niet onoverkomelijk. Niettemin zagen de meeste musici zich na verloop van tijd 
toch gedwongen hun werkzaamheden te staken, als gevolg van maatregelen die 
hen persoonlijk troffen. Voor de joodse musici viel het doek al in 1941. 

Arisering 

Joodse musici waren in het Nederlandse muziekleven sterk vertegenwoordigd. 
Dat gold zowel voor de klassieke sector — in de acht gesubsidieerde symfonie
orkesten speelden in 1941 niet minder dan 55 joden - als voor de jazz- en amuse-
mentsmuziek.1 

Behalve joodse musici hadden ookjoodse componisten, arrangeurs, orkestleiders 
en muziekrecensenten een groot aandeel in de vooroorlogse Nederlandse jazzscene. 
Leo de la Fuente formeerde in 1920 de 'James Meijer's Jazzband', een van de eerste 
Nederlandse orkesten met duidelijke jazzinvloeden. In de jaren dertig was hij een 
veelgevraagd pianist bij concerten en platenopnamen. Componist en pianist 
Siegfried Courant begon in 1924 een carrière als orkestleider. Van 1933 tot 1939 
trok hij volle zalen met zijn orkest 'de Commanders', waarin vanaf 1937 ook zanger 
en tenorsaxofonist Jack Mossel speelde. Max Tak, Nederlands jazzpionier en 
jazzrecensent voor De Telegraaf en de NRC, leidde het 'Tuschinski Theaterorkest' 
en hield vanaf 1932 jazzcauserieën voor de AVRO-radio. De gebroeders Jack en 
Louis de Vries - respectievelijk op bas en trompet - verwierven in de jaren dertig 
internationale bekendheid met de 'Internationals' en ook hun zuster Clara maakte 
met haar 'Jazzladies' tournees door o.a. Duitsland, Spanje en Zwitserland. Ze was 
een van de beste trompettisten van Nederland. Joop Lensky en Benny Behr 
speelden respectievelijk trompet en viool in het orkest van Jack de Vries. Joop 
Lensky vormde bovendien samen met zijn broer Boris (jr.) de 'Lensky Brothers', 
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een Amsterdamse jazzband, waarin vanaf eind 1936 tot medio 1937 ook de bijzonder 
virtuose amateur-pianist Epi Broches speelde. 

Klarinettist, saxofonist en muziekhandelaar Hans Mossel leidde van mei 1936 
tot april 1938 het AVRO-dansorkest. Zanger en tenorsaxofonist was Ab Witteboon, 
die later ook in het 'dansorkest van Klaas van Beeck' werd opgenomen, evenals 
klarinettist/altsaxofonist Ab van der Molen, eerste trompettist Philip 'Flip' Neter 
en drummer Sally Frank. Saxofonist Sally Doof speelde bij Nederlands populairste 
dans-en amusementsorkest de 'Ramblers', samen met trompettist/violist Sem 
Nijveen, die eerder deel uitmaakte van het orkest van Jack de Vries en betrokken 
was bij talloze radio-optredens, platenopnamen en internationale tournees. 

Maurice van Kleef staat nog altijd bekend als de beste Nederlandse drummer 
uit de voor-oorlogse periode. Hij begon bij het 'Tuschinski Theaterorkest' van 
Max Tak en speelde in 1938 en 1939 in het trio van Coleman Hawkins. Lex van 
Weren was trompettist bij het Amsterdamse 'Cinema Royal Orkest' onder leiding 
van organist Bernard Drukker en Nol van Wezel en Max Kannewasser alias Johnny 
en Jones - toen de oorlog uitbrak waren ze respectievelijk 21 en 23 jaar oud — 
zongen vanaf 1937 Nederlandse liedjes in swing-stijl met een pseudo-Amerikaans 
accent voor de VARA-radio. Met hun cabareteske repertoire introduceerden zij het 
scat-zingen. Grote bekendheid kregen de 'Two Kids and a guitar' met hun hit 
Mijnheer Dinges weet niet wat swing is. 

En dan waren er nog de 'hot-violist' van het 'Kwintet van de NJL' Jaap Cune, 
de pianist van de 'Chocolate Kiddies' Maurice Poons, zangeres Pauky Kosman 
alias Kay Caroll (bekend van optredens met onder anderen Clara de Vries en 
Coleman Hawkins), bassist/componist Lion Groen alias Ted Green (schrijver van 
het populaire Hello Kitty), drummer Sally Friedman, trompettist/arrangeur Sal 
Breemer, componist Armand Haagman, àe Jazzwereld-Kazctzurs Joost van Praag 
en Bob Schrijver en niet te vergeten de Haagse muzikantenfamilie Van der Kloot, 
bestaande uit de gebroeders Sally en Arie, beiden op sax, Abraham, een vermaard 
tapdanser en zuster Eva, die piano speelde en samen met Clara de Vries in 1933 
deel uitmaakte van het Internationale Damesorkest van dr. Jozef Rosenfeld. 
Bovendien traden ook uit Duitsland gevluchte joodse musici, onder wie pianist 
en arrangeur Ben (Benedict) Silbermann, violist en orkestleider Paul Godwin, 
trompettist Rolf Goldstein, pianist Martin Roman en trombonist/arrangeur Heinz 
Lachmann, regelmatig in Nederland op.2 

In de zomer van 1940 werden de eerste maatregelen tegen de in Nederland wonende 
joden voorbereid. Opeenvolgende decreten en verordeningen leidden binnen een 
jaar tot hun maatschappelijk isolement, waarna in 1942 met de deportaties werd 
begonnen. 

Overigens ontsloeg AVRO-directeur Willem Vogt al op 21 mei 1940, één week 
na de capitulatie, vrijwillig acht joodse radiomedewerkers, waaronder de dirigent 
Albert van Raalte, violist Boris Lenski (sr.) en Max Tak. Dat gebeurde zonder dat 
er door de Duitsers op aangedrongen was.3 Ook bij de KRO werden, vooruitlopend 
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op de Duitse maatregelen, joodse medewerkers ontslagen. Vanaf oktober 1939 
waren op last van NSB-sympathisant en programmachef H.J.R. Schaffers, in totaal 
vijftien joden uit het KRO-orkest verwijderd. 'DeKRO telt nog slechts twee joodsche 
musici, in de leiding van de KRO zit geen enkele jood', schreef de soloklarinettist 
van het 'KRO-symphonie-orkest' P.C. Rosman op 5 januari 1941 aan de leider van 
de afdeling Radiozaken op het NSB-hoofdkwartier, ir. W.L.Z. van der Vegte.4 

De eerste antijoodse maatregelen van Duitse zijde werden in de herfst van 1940 
bekendgemaakt. Op 30 september stuurde het ministerie van Binnenlandse Zaken 
een rondschrijven aan alle overheidsinstanties met de mededeling dat joden niet 
meer in overheidsdienst mochten worden aangesteld en dat joden, die reeds in 
overheidsdiest werkten, niet meer mochten worden bevorderd. Een week later, 
op 5 oktober, begonnen de secretarissen-generaal in opdracht van de Generalkom
missar für Verwaltung und Justiz, Friedrich Wimmer, met de verspreiding van 
ariërverklaringen onder het overheidspersoneel.5 Nadat de registratie had plaats
gevonden, verordonneerde Wimmer op 4 november het ontslag van alle joodse 
ambtenaren. Daaronder vielen ook alle joodse musici in overheidsdienst, zoals 
leraren aan conservatoria en muziekscholen. Ze werden 'ontheven van de waar
neming van hun functies'. 

Nog diezelfde maand moesten ook de leden van de zeven Nederlandse symfo
nie-orkesten een ariërverklaring ondertekenen. Bovendien kregen de orkestdirec
ties via het departement van Opvoeding Wetenschap en Kultuurbescherming de 
instructie om geen joodse musici meer als orkestlid aan te stellen en joodse 
orkestleden niet te bevorderen. Orkestleden die in het huwelijk traden met een 
jood of jodin, dienden onmiddellijk ontslagen te worden.7 Gebruikmakend van 
een door de Nederlandse ambtenaar J.L. Lentz uitgedacht waterdicht systeem, 
voerde het Rijkscommissariaat uiteindelijk in januari 1941 een aparte registratie
plicht voor alle joden in. Zelfs personen die slechts één joodse voorouder hadden 
en nooit lid waren geweest van de joodse kerkelijke gemeenschap, moesten zich 
bij de bevolkingsregisters melden om aldaar een door Lentz speciaal voor dit doel 
ontworpen persoonsformulier in te vullen.8 

Tegelijkertijd nam ook de intimidatie en straatterreur door leden van de NSB 
toe. Al in de zomer van 1940 verschenen in verschillende steden antijoodse 
plakkaten bij cafés en winkels en op het Amsterdamse Leidseplein werd in december 
1940 gepost bij diverse horecagelegenheden. Onder andere bij restaurant Savoy, 
waar NSß'ers, 'buiten voorkennis van de Directie de binnenkomende bezoekers 
toetsten of zij jood waren. Een dezer N.s.B.-ers, iemand van ongeveer 17 tot 20 
jaar, vroeg aan velen: "Is U jood, dan is U hier niet gewenscht".'9 In januari 1941 
werden de uitgaansgelegenheden op het Leidseplein voorzien van bordjes met het 
opschrift 'joden niet gewenscht' of'voor joden verboden'. 'Men gelooft bijna zijn 
oogen niet', luidde het commentaar in de NSB-krant Het Nationale Dagblad, 

het groote, dure Américain hotel: Joden niet gewenscht, Lido, tot voor kort 
hét Jodencentrum van het Leidscheplein: Joden niet gewenscht, het grootste 
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Amsterdamsche bioscooptheater City: Joden niet gewenscht, kortom overal! 
Het is bijna te mooi om waar te zijn, geen Jood meer, die de christenen in hun 
ontspanning zal storen.10 

Binnen enkele weken werden ook op de cafés en restaurants in de Kalverstraat op 
het Damrak en het Rembrandtsplein de bordjes 'joden niet gewenscht' aange
bracht, en enige tijd later gebeurde elders in het land hetzelfde.11 

Desondanks speelden de meeste joodse jazzmuzikanten door. Sem Nijveen trad 
bijvoorbeeld met de 'Ramblers' op in het Amsterdamse G'ify-theater: 

En dan kwamen er in de pauze Duitse oppergoden binnen met dikke 
onderscheidingen op de kraag en die zeiden: 'Mensch, ja ein fabelhafter 
Orchester, Sie müssen doch nach Deutschland kommen. ' En dan kreeg ik ook 
complimenten voor mijn geweldige spel.12 

Vaak liep een optreden ook minder goed af. Op 9 februari 1941 speelde Clara de 
Vries in het cabaret-café Alcazar aan het Amsterdamse Thorbeckeplein, toen om 
drie uur 's middags, onder het toeziend oog van Duitse militairen, een groep 
NSB-ers naar binnen stormde. De eigenaar van de zaak had geweigerd het bordje 
'joden niet gewenscht' aan te brengen. Vanwege de stevig gesloten voordeur en 
kordaat optreden van het personeel konden de muzikanten en het merendeel van 
de aanwezige joodse bezoekers nog net op tijd via de achteruitgang ontkomen. 
Wel werd de inventaris vernield, en tijdens de straatgevechten die volgden op de 
inval, raakten 23 politie-agenten gewond.13 

Ondertussen had de SD in haar 'Meldungen aus den Niederlanden' van 28 
januari 1941, vastgesteld dat de invloed van de joden op het culturele leven in 
Holland nog steeds zeer groot was. 

Wenngleich verschiedene Vorstände oder Bühnengruppen durch Arier ersetzt 
wurden, so ist im Grunde die Abhängigkeit vom Juden bestehen geblieben. 
Auf dem Gebiet der Unterhaltungsmusik tritt dies heute am stärksten in 
Erscheinung. 

Volgens het rapport telde de NTB in Amsterdam 162 leden, van wie 65 van joodse 
afkomst. Van de 190 leden in Den Haag waren er 60 joods. Er werkten in Nederland 
46 joodse orkesten en van de 42 bemiddelaars behoorden er 36 tot het joodse ras: 

Dazu hat sich die Judensperre, die allein in Amsterdam eingeführt wurde, für 
die betreffende Musiker dahingehend ausgewirkt, dass jüdische Musiker 
nunmehr die Provinz überschwemmen und die dort tätigen arischen Musiker 
arbeitslos werden.14 
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Nadat in de eerste maanden van 1941 het departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten operationeel was geworden, kon effectief met de arisering van het 
Nederlandse muziekleven worden begonnen. Volgens het Rijkscommissariaat 
moest het nieuwe ministerie daarbij de in Duitsland gevolgde procedure aanhou
den: 

Personen mit 25% jüdischen Blut können bei guter Leistung in die Kultur
kammer aufgenommen werden. Fünftigprozentige Juden künnen in ganz 
besonderen Ausnahmefällen unter jederzeitigen Widerruf aufgenommen wer
den. Arischen Künstler, die mit Volljüdinnen verheiratet sind, gelten als 
Halbjuden. Arische Künstler, die mit einer Halbjüdin verheiratet sind, gelten 
als Vierteljuden. 

Goedwaagens kabinetschef De Ranitz vatte de regeis als volgt samen: 'Als principe 
geldt, dat elk toestaan van een niet volarischen kunstenaar een gunst is, welke 
voorloopig wordt verleend.'15 

Net als in Duitsland zou 'die Entjudung des Kulturlebens' ook in Nederland 
juridische gelegitimeerd worden door de afkondiging van de Kultuurkamerveror-
dening, maar dat gebeurde pas op 22 november 1941. De joodse medewerkers 
bij de symfonie-orkesten en de radio werden echter al in een veel vroeger stadium 
ontslagen. 

In opdracht van het Rijkscommissariaat zond Goverts al op 19 april 1941 een 
brief aan de besturen van de gesubsidieerde orkesten, met de mededeling dat de 
orkesten aan het eind van het lopende winterseizoen, op 15 mei 1941, volkomen 
geariseerd moesten zijn. Op 30 april 1941 verstuurde hij vervolgens een aantal 
'richtlijnen bij het ontslag der joden', waarin nog eens werd onderstreept dat het 
ontslag gold voor 'alle personen van joodschen bloede (100, 75, 50 en 25%)', 
alsmede voor 'alle Ariërs, gehuwd met 100, 75 of 50% Joden, of daarmede 
samenlevend'. Half- en kwartjoden konden eventueel herroeping aanvragen bij 
de secretaris-generaal van het DVK. Tevens wees hij erop dat van de kant van het 
departement geen schadevergoedingen zouden worden uitgekeerd: 'Willen de 
orkesten een schadevergoeding uitbetalen, dan dient dit uit particuliere middelen 
te geschieden, en wel zoodanig dat de tekorten van de orkesten er niet door 
vergroot worden.'17 

Overigens toonde Goverts zich uiterst bezorgd over de dreigende desorganisatie 
en de daling van het spelpeil van de orkesten. Op 23 april 1941 stuurde hij een 
brief aan NO-directeur Herweyer, met het verzoek om voorlopig geen nieuwe 
orkestmusici in vaste dienst te nemen en geen salarisverhogingen bij de omroep
orkesten door te voeren, omdat in dat geval 'de beste andere orkesten zouden 
worden leeggezogen'. 

Er komt echter nog iets anders bij. Door het vrijwel gelijktijdig uitschakelen 
van ca 76 joden uit de Nederlandsche orkesten, d.w.z. 15 % van alle spelers, 
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dreigt het zeer groote gevaar, dat het spelpeil van deze orkesten onmiddellijk 
na de reorganisatie zoodanig daalt, dat het zelfs voor eiken leek merkbaar zal 
zijn. Het ligt voor de hand, dat het grootste deel van het Nederlandsch 
concertpubliek hierin aanleiding zal vinden om te zeggen, dat nu de joden er 
uit zijn de orkesten niets meer waard zijn. Dit moet tot eiken prijs worden 
vermeden. 

Herweyer zag zich echter met hetzelfde probleem geconfronteerd. Ook de omroep 
moest geariseerd worden, waardoor er bij de omroeporkesten eveneens een tekort 
aan goede musici dreigde te ontstaan, met als gevolg kwaliteitsverlies.19 Al op 13 
maart 1941, één dag na de oprichting van de gelijkgeschakelde Nederlandsche 
Omroep, presenteerde H.B. Wolbert, die in opdracht van NSB-voorman Rost van 
Tonningen het programmabeleid van de vroegere VARA had gecontroleerd, een 
rapport over de aanstelling van nieuwe orkestleiders. Albert van Raalte en Eddy 
Walis waren jood en derhalve 'voor benoeming uitgesloten'.20 

Drie weken later stuurde de leider van de Hilversumse RBS, Eberhard Taubert, 
een brief naar de NO met de mededeling dat de joodse personeelsleden van de 
vroegere omroepen niet door de staatsomroep overgenomen mochten worden: 
'Sie sind fristgemäss zu kündigen.' De maatregel gold voor alle medewerkers die 
zich volgens de op 13 januari 1941 afgekondigde verordening 'betreffende den 
aanmeldingsplicht van personen van geheel of gedeeltelijk joodschen bloede' 
hadden moeten melden. Medewerkers in tijdelijke dienst mochten niet onder 
contract worden gesteld, vooraleer zij schriftelijk verklaard hadden niet 'melde-
pflichtig' te zijn in de zin van bovengenoemde verordening.21 

Aanvankelijk werd er met de uitvoering van deze instructies nogal geaarzeld, 
maar nadat Herweyer op 1 mei 1941 officieel benoemd was tot directeur van de 
NO drong het DVK aan op een snelle afwikkeling. Op 2 mei 1941 zond Goverts 
een copie van zijn 'richtlijnen bij het ontslag der joden' — oorspronkelijk alleen 
bedoeld voor de symfonie-orkesten — naar H.J.R. Schaffers, die inmiddels tot 
programmachef bij de NO benoemd was. Tegelijkertijd stuurde J. de Kloet, hoofd 
van de afdeling Radio- en Filmzaken op het DVK, eenzelfde kopie naar Herweyer, 
vergezeld van een begeleidend schrijven, waarin hij de hoop uitsprak dat ook bij 
de NO alle joodse medewerkers met ingang van 15 mei ontslagen zouden worden.22 

Herweyer beklaagde zich nu op zijn beurt bij Goverts over de mogelijke 
'inzinking van het spelpeil van de omroeporkesten als gevolg van 'de jodenkwestie', 
maar conformeerde zich wel aan de richtlijnen.23 'Zoals bekend is, zullen ook in 
onze orkesten de joden worden vervangen', schreef hij op 10 mei 1941 aan De 
Kloet, 'doch wij kunnen dit niet in hetzelfde tempo doen als bij de gesubsidieerde 
orkesten, aangezien hierdoor de vraag naar musici nog meer zou toenemen, 
waardoor juist de andere orkesten in groote moeilijkheden zouden komen'.24 

De problemen rond de arisering van de omroep- en symfonie-orkesten leidden 
bij Goverts tot irritatie. Op de departementsraadvergadering van 23 mei 1941 
pleitte hij voor de invoering van een 'algemeene richtlijn inzake het weren van 
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Joden uit verschillende beroepen en vereenigingen'. Ook Goedewaagen was van 
mening 'dat deze aangelegenheid eens krachtig ter hand dient te worden genomen. 
Men behoeft hier niet te wachten op de Jodenverordening'.2* 

In de daaropvolgende weken liet Herweyer alle vaste omroepmedewerkers een 
ariërverklaring ondertekenen en werden onder druk van De Kloet nieuwe con
tractformulieren ontworpen voor incidentele medewerkers, van wie overigens geen 
ariërverklaring werd verlangd.26 Op 10 juli 1941 zond Herweyer een brief aan De 
Kloet waarin hij nog eens bevestigde dat 'in overeenstemming met de Rundfunk
betreuungsstelle te Hilversum' de regels ten aanzien van het tewerkstellen en het 
optreden van joden volledig in acht werden genomen. Medewerkers in vaste of 
tijdelijke dienst, alsmede incidentele medewerkers 'mogen geen Jood zijn in den 
zin van Verordening Nr 6/1941 betreffende den aanmeldingsplicht van personen 
van geheel of gedeeltelijk Joodschen bloede'. Dat hield in dat ook personen met 
slechts één joodse grootouder niet bij de omroep mochten werken.27 Ondanks 
deze verzekering achtte De Kloet het toch noodzakelijk dat ook incidentele 
medewerkers een ariërverklaring ondertekenden. 'Voortaan, met ingang van he
den, moet van iedere voor de radio geëngageerde artist een verklaring geeischt 
worden, dat hij niet valt onder de met de Duitsche instanties vastgestelde joden-
paragraaf, schreef hij op 28 augustus 1941 aan Herweyer. 'Ik verzoek U er streng 
op te willen toezien, dat joden niet voor den microfoon optreden onder het mom, 
dat zij lid zijn van een orkest onder een arischen dirigent.'28 

Het kwam erop neer dat de alle leden van ensembles die voor de radio optraden, 
voortaan individueel een ariërverklaring moesten ondertekenen. De klarinettist 
P.C. Rosman, die was belast met het contracteren van remplacenten, zag erop toe 
dat ook zij aan deze verplichting voldeden.2? Soms werd er in geval van twijfel 
door het DVK nader geïnformeerd. Zo ontving programmachef Schaffers op 17 
november 1941 een verzoek om opheldering naar aanleiding van een bij het DVK 
binnengekomen brief over joodse muzikanten, die geregeld optraden voor de 
microfoon: 

in het orkest van John Kristel speelt en zingt de jood Jan Pet, in het orkest van 
de Ramblers, spelen en zingen de joden Wim Popping, Sam Wyveen en Jack 
Pet. Wilt U dit varkentje eens wasschen?30 

Schaffers volstond met de mededeling dat Jan Pet, Jac. Pet en Wim Popping ariërs 
waren. 'De heer Nijveen {niet Wijveen) werkt reeds sedert maanden niet meer bij 
den Nederlandschen Omroep.'31 

In het geval van pianist, componist en arrangeur Joop de Leur, schrijver van 
o.a. Mijnheer Dinges weet niet wat Swing is, bleek het departement beter geïn
formeerd. Op 22 april 1942 stuurde De Kloet een copie van De Leurs' ariërverklaring 
aan Herweyer en wees hem erop dat De Leur een 'kwart Jood' was. Drie maanden 
later drong hij, onder verwijzing naar Herweyers eigen brief van 10 juli 1941, aan 
op ontslag. Herweyer antwoordde dat De Leur niet onmiddellijk uitgeschakeld 
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kon worden, aangezien er geen geschikte vervangers waren, maar beloofde wel dat 
hij na i oktober 1942 niet meer voor de NO werkzaam zou zijn.52 Overigens kregen 
de ontslagen joodse omroepmusici, in tegenstelling tot hun collega's bij de 
gesubsidieerde orkesten, wel een schadevergoeding uitgekeerd. De ondergedoken 
joodse violist en orkestleider Eddy Walis werd zelfs in de gelegenheid gesteld om 
zijn geld op te halen bij het huis van de jurist A.A.M. Enserinck, die een speciale 
schadevergoedingsregeling voor het omroeppersoneel had ontworpen.33 

De arisering van de NO beperkte zich niet alleen tot het ontslag van joodse 
musici en andere joodse omroepmedewerkers. Ook alle programma's moesten 
'gezuiverd' worden van joodse invloeden. Volgens de instructies van de Duitse 
Reichsmusikkammer, die Goedewaagen onder de titel 'Richtlijnen voor den 
Omroep' al in juli 1941 naar Herweyer had gestuurd, was alle muziek van joodse 
componisten verboden.34 Bovendien werd uitdrukkelijk vermeld dat ook gram
mofoonplaten waaraan joodse auteurs, solisten, dirigenten of orkesten hadden 
meegewerkt of waarop composities te horen waren afkomstig van joodse uitgeve
rijen, 'niet-gewenscht' waren. Zij moesten 'aan den radio-omroep worden ont
trokken', maar omdat de discotheek van de NO over onvoldoende vervangings
materiaal beschikte, werd er in overleg met Taubert een tweede bepaling aan de 
'richtlijnen' toegevoegd: 

Gramofoonplaten welke toegestane muziek weergeven gespeeld door joodsche 
artisten moeten zoveel mogelijk vermeden worden. In geen geval mag bij het 
afspelen van een dergelijke plaat de naam van de artist genoemd worden.35 

Het gebrek aan grammofoonplaten was aanvankelijk zo groot dat Taubert half 
augustus 1941 toestemming gaf om sporadisch ook muziek van joodse componisten 
te programmeren, hetgeen onder anderen bij De Kloet tot verwarring leidde.36 

Het uitzenden van de plaat Schön Rosmaria van violist Fritz Kreisler bijvoorbeeld, 
was volgens hem niet conform de richtlijnen 'welke zijn opgesteld met goedkeuring 
van den heer Taubert': 'Overigens is het mij niet duidelijk, dat juist deze muziek 
van en vertolkt door een jood, in staat is een nijpend gebrek aan platen op te 
heffen.'37 Begin september trok Taubert zijn concessie weer in: 'Das Spielen von 
jüdischen Komponisten ist ausnahmslos verboten, auch wenn der Komponist 
nicht genannt wird, da die meisten bekannteren Stücke von einigermassen mit 
Musik vertrauten Hörern ohne Weiters erkannt werden können.'38 

Bij veel muziek leverde de vraag of een componist nu wel of geen jood was 
problemen op. In de 'Richtlijnen' werden slechts een twintigtal namen van joodse 
musici genoemd, wier grammofoonplatenopnamen ongewenst waren. De bij de 
'Richtlijnen' gevoegde lijst van 'niet gewenschte werken' bevatte geen enkele naam. 
Er stond simpelweg: 'Alle werken van joodsche componisten.' Bij twijfelgevallen 
werd aanbevolen de derde of vierde oplage van de door Hans Brückner samen
gestelde encyclopedie Judentum und Musik te raadplegen en dat advies gold ook 
voor het selecteren van grammofoonplaten. Ondanks het feit dat Tauberts voor-
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ganger bij de RBS in Hilversum, Arthur Freudenberg, al in juli 1940 een kopie 
van dit werk had aangevraagd bij de RRG in Berlijn, bleef er toch grote onzekerheid 
bestaan over de arische identiteit van verschillende auteurs en uitvoerende artiesten, 
alsmede over de personen met wie zij gehuwd waren. Zo werd pas op het laatste 
moment een wals van John Brookhouse McCarthy uit het oudejaarsprogramma 
geschrapt, omdat een ambtenaar van de afdeling Radio- en Filmzaken op het DVK 
middels een expresbrief liet weten dat 'John Brookhouse, indien ik wel geïnfor
meerd ben, de echtgenoot is van Henriette Davids'. De componist en orkestleider 
Jan Broekhuis, alias Brookhouse, had enkele malen met de joodse Heintje Davids 
samengewerkt. Van een huwelijk was echter geen sprake.39 

Ook in de nationaal-socialistische pers klonk de roep om 'zuivering' van de 
muziekprogramma's steeds luider. In het ss-blad Storm verscheen op 29 novem
ber 1941 een artikel onder de titel 'ontaarde muziek', waarin de succesvolle arisering 
van het muziekleven in Duitsland tot voorbeeld werd gesteld. 

Joden als Weill, Toch, Milhaud, Antheil en anderen, hebben de jazz aange
grepen als middel om door lawaai en onevenwichtige instrumentatie hun 
innerlijke voosheid te bedekken. Eerst nu wordt ons duidelijk, hoe groot het 
gevaar was, dat het avondland in kultureel opzicht bedreigde. Adolf Hitler's 
machtsovername beteekende niet slechts de redding van het volk, het beteeken-
de tevens de redding van de kunst. Ook van de muziek.40 

Eind december 1941 drong programmachef Schaffers er bij Herweyer op aan om 
bij het DVK een lijst op te vragen met de namen van 'joodsche, halfjoodsche of 
om andere redenen ongewenschte musici en componisten'. 'Wij moeten tot nu 
toe afgaan op onze eigen kennis en voordat wij nu op een gegeven oogenblik uit 
onwetendheid zondigen, lijkt een aanvrage onzerzijds wel zeer gewenscht.'41 Aldus 
geschiedde. Herweyer verzocht het DVK om toezending van een namenlijst, maar 
kreeg als antwoord dat alle gewenste inlichtingen te vinden waren in het Lexikon 
der Juden in der Musik van Theo Stengel en Herbert Gerigk.42 Dat ook dit werk 
niet voldeed, bleek een half jaar later, toen Herweyer zich opnieuw tot het DVK 
wendde. Dit keer met het verzoek om toezending van een namenlijst met 'verboden 
Nederlandsche auteurs en componisten'.43 De kwestie werd voorgelegd aan 
Goverts, maar die achtte het 'thans niet doenlijk een lijst aan te leggen. Deze kan 
immers naar omstandigheden plotseling veranderen'. Hij stelde daarom voor dat 
de omroep een extra doorslag van het uit te zenden repertoire vooraf aan het DVK 
zou toesturen: 'De afdeeling Muziek zal deze doorslagen op componisten en 
uitvoerenden controleeren en van een stempel voorzien. Dit is de gebruikelijke 
gang van zaken.'44 Herweyer zag evenwel, 'mede in verband met practische 
moeilijkheden' niets in dit voorstel: 

In de praktijk komt het toch zeer zelden voor, dat nog een componist wordt 
gespeeld, wiens werken ongewenscht worden geacht. Wij ontvangen steeds de 
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algemeene opgave hieromtrent, welke Uw afdeeling Muziek rondzendt, terwijl 
wij in twijfelgevallen even bij U kunnen navragen.45 

Uiteindelijk bleef de preventieve censuur op muziekprogramma's van de NO 
grotendeels een interne aangelegenheid. Alle uit te voeren amusementsmuziek 
werd grondig gecontroleerd door de 'Chef afdeeling Lichte Muziek en Kleinkunst', 
Jaap den Daas, die bovendien ook cordaat ingreep wanneer achteraf bleek dat er 
ongewenst repertoire was uitgevoerd: 'Het kwam ons ter oore, dat U op Zondag 
tusschen 18.00 en 18.30 uur de compositie van Joop de Leur "Een dansliedje deint" 
hebt gespeeld', schreef hij op 4 november 1942 aan Theo Uden Masman: 'Wij 
verzoeken U er nota van te nemen, dat dit een voor de omroep verboden compositie 
is.'46 

Nadat de NO en de gesubsidieerde orkesten — die overigens al sinds september 
1940 geen werken van joodse componisten meer mochten uitvoeren — waren 
geariseerd, volgden in de herfst van 1941 de concert- en bemiddelingsbureaus.47 

Op het DVK had men lijsten samengesteld van alle 'niet-arische concertbureaux' 
en alle 'niet-arische bemiddelaars in het amusementsbedrij f '. Geza de Koos — die 
in 1926 Paul Whiteman naar Nederland haalde en in 1933 de Boswell Sisters — en 
de componist Siegfried Courant stonden er ook bij.48 Over Geza de Koos had 
Goverts al in mei 1941 gecorrespondeerd met het 'Generalkommmissariat zur 
besondere Verwendung': 

Die Konzertvermittlung fur nächtsten Winter muss jetzt angangen, es ist noch 
kein Vermittlungsverbot da, so dass Dr De Koos noch Verträge abschliessen 
kann. Soll er in Abwartung eines Verbots sein Geschäft schliessen oder 
weiterarbeiten?49 

Aanvankelijk mochten hij en enkele anderen nog enige tijd doorwerken, maar 
met ingang van 31 augustus werden alle vergunningen voor niet-arische bemid
delaars ingetrokken.50 Volgens een ambtelijk rapport over de werkzaamheden van 
het muziekgilde in oprichting gedurende de tweede helft van 1941 was dat gebeurd 
'om de misstanden op het gebied der arbeidsbemiddeling voor amusementsmusici 
uit den weg te ruimen, en ter bescherming dezer kunstenaars': 'Er waren 27 
bemiddelaars, waarvan er 19 jood waren.'51 

Twee weken nadat de joodse impresario's waren uitgeschakeld, werd de arisering 
van de muziek- en theaterwereld afgekondigd. Op 15 september 1941 verscheen 
in de pers de verordening van Generalkommisar für das Sicherheitswesen, ss-
Gruppenführer Rauter, 'over het optreden van Joden in het openbaar'. Daarin 
werd bepaald dat joden geen toegang meer hadden tot openbare gelegenheden. 
Cafés, schouwburgen, cabarets, concertzalen en restaurants waren met ingang van 
1 oktober 1941 voor joden verboden, tenzij er een bordje met de tekst 'Joodsch 
lokaal' of'alleen voor Joden toegankelijk' was aangebracht. Volgens artikel twee, 
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lid zes, was ook 'het deelnemen aan openbare artistieke vertooningen, met inbegrip 
van concerten', voor joden verboden.52 Daarmee was ook voor joodse jazzmusici 
het doek definitief gevallen. De meesten besloten om zich niet meer in het 
uitgaansleven te begeven. Ze bleven thuis of zochten — zoals trompettist Sem 
Nijveen van de 'Ramblers' - een onderduikadres. 

Gedwongen door geldgebrek namen sommigen echter het risico om toch nog 
enige tijd door te spelen. Vaak ging het om mensen van gedeeltelijk joodsen 
bloede, waarvan het niet duidelijk was of ze onder de verordening vielen. Het 
onoverzichtelijke amusementsbedrijf bood bovendien de mogelijkheid om — even
tueel onder een andere naam en op een onopvallende plaats in een van de vele 
orkestjes en ensembles — een tijd lang anoniem te blijven. Het DVK beschikte 
immers nog niet over een apparaat waarmee de identiteit van alle individuele 
musici, verspreid over de honderden amusementsorkesten in het land, afdoende 
gecontroleerd kon worden. Weliswaar informeerde Goverts, vooruitlopend op de 
Kultuurkamerverordening incidenteel ook bij amusementsorkesten of er joden 
meespeelden, maar van een systematische registratie door middel van ariërverkla
ringen, zoals bij de gesubsidieerde orkesten en de NO, was vooralsnog geen sprake. 
Wel liepen de joodse musici het risico dat ze door NSß'ers of leden van de 'grüne 
Polizei' werden 'ontmaskerd'. Volgens artikel zeven van de verordening konden 
zij worden bestraft met 'maximaal 6 maanden hechtenis en iooo gulden boete'. 
Relatief lichte straffen, doch de slotbepaling luidde: 'Het nemen van maatregelen 
door de Sicherheitspolizei blijft hierdoor onaangetast', hetgeen neerkwam op 
deportatie.53 

De arisering van de dansscholen was, volgens een intern rapport over de werk
zaamheden van het DVK, al in de eerste helft van 1941 voltooid. Op 2 april 1941 
had Goedewaagen tijdens een bijeenkomst in hotel Krasnapolski ten overstaan 
van ruim 400 dansleraren al duidelijk gemaakt dat het dansonderwijs voorbehou
den was 'aan hen, die geheel van Nederlandschen en Germaanschen bloede zijn. 
Als bij de dansleeraren het dansen in het bloed zit, is het ook van belang uit welk 
bloed zij gesproten zijn.'54 Onder auspiciën van het DVK werden in de daarop
volgende maanden de bestaande verenigingen van dansleraren gesaneerd en on
dergebracht in een nieuwe 'Vakgroep Gezelschapsdansleeraren'. Men organiseerde 
examens, om zowel de technische prestaties als de 'algemeene geschiktheid van 
den candidaat' te kunnen beoordelen: 'Beunhazen en ongunstig bekend staande 
personen werden buitengesloten. Het vak werd volkomen geariseerd.'55 

Toch zorgde de Amsterdamse dansleraar Cor Klinkert in november 1941 nog 
voor de nodige opschudding bij de vakgroep dansleraren van de aanstaande NKK. 
Klinkert, die lid was van de NSB, beweerde 'van den Heer Rijkscommissaris 
opdracht te hebben ontvangen tot ariseering van de verschillende dansinstituten', 
maar weigerde op verzoek een volmacht te tonen, omdat het een vertrouwelijke 
aangelegenheid betrof.56 Toen hem uiteindelijk door het Rijkscommissariaat zelf 
om uitleg werd gevraagd, verklaarde Klinkert dat hij van de 'Wirtschaftsprüfstelle' 
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opdracht had gekregen 'zur Arisierung der jüdischen Tanzschule James Meyer 
Fils': 'Nach seiner Meinung sei dort jedoch nichts mehr zu arisieren gewesen.'57 

Deze laatste opmerking had ook in breder verband gemaakt kunnen worden. 
Door de voortvarendheid waarmee het Rijkscommissariaat en het DVK de arisering 
van het concert- en uitgaansleven hadden doorgevoerd, was het grootste deel van 
alle joodse musici al uitgeschakeld, nog voor op 22 november 1941 de Kultuurka-
merverordening werd afgekondigd. Met het geven van muzieklessen probeerden 
sommigen nog in hun onderhoud te voorzien, maar na 1 april 1942 verdween ook 
die mogelijkheid. Alleen privaatdocenten die zich voor die datum als lid van het 
muziekgilde hadden aangemeld, mochten hun praktijk voortzetten en bovendien 
werden ook de particuliere onderwijsinstellingen nauwgezet gecontroleerd. Zo 
stuurde Frans Vink op 5 juni 1942 een brief aan A. Zwaag, directeur van de over 
verschillende steden in het land verspreide Zwaag-muziekscholen, met de mede
deling dat joden aan zijn scholen niet mochten lesgeven of lesnemen. 'Een 
muziekschool, waaraan joden aan joden lesgeven', mocht evenmin door Zwaag 
beheerd worden. 'Ik bericht U daarom tevens, dat U, die zich bij de Nederlandsche 
Kultuurkamer hebt aangemeld, alle relaties met joden behoort te verbreken.'58 

Volgens artikel 10 van de Kultuurkamerverordening mochten joden of'joodsch-
vermaagschapte personen' geen lid zijn van de NKK, 'noch van een vereniging van 
personen, welke lid der Nederlandsche Kultuurkamer is of moet zijn'. Maar 
zogenaamde 'kwartjoden' of personen getrouwd met een 'kwartjood' werden wel 
toegelaten, en 'in bijzondere gevallen' was het zelfs mogelijk dat de secretaris-ge
neraal van het DVK ook 'een jood of een joods vermaagschapte persoon' toestem
ming gaf om lid te worden. Kunstenaars, die hun vak wilden blijven uitoefenen, 
moesten binnen vier weken na de oprichting van het betreffende gilde bij de 
president van de NKK een 'verzoek tot opneming als lid' indienen. Zolang op dat 
verzoek geen eindbeslissing was gegeven, mocht de aanvrager zijn werkzaamheid 
blijven uitoefenen.59 

Vooral deze laatste bepaling bracht joodse artiesten - met name degene, die 
voor hun inkomen afhankelijk waren van de podiumkunst en dus gemakkelijk 
gecontroleerd konden worden — in de verleiding om zich aan te melden. In de 
praktijk fungeerde de aanmeldingsprocedure echter als een vangnet. Iemand die 
te kennen gegeven had lid van de NKK te willen worden, ontving een 'formulier 
A', waarop gegevens over beroep, opleidingen inkomen moesten worden ingevuld, 
maar waarin ook om ondertekening van een niet-jood-verklaring werd gevraagd. 
'Het is ondergetekende bekend bij onjuiste invulling dezer verklaring aan vervol
ging te zijn bloot gesteld', zo luidde de laatste zin.6° Zij die het formulier 
terugzonden, ontvingen een voorlopig bewijs van aanmelding - de zogenaamde 
'witte kaart' en mochten verder werken totdat hun aanvraag beoordeeld was.01 

Door gebrek aan personeel en organisatorische problemen bij de verschillende 
gilden kon dat evenwel maanden duren. Vooral bij het muziekgilde stagneerde 
de afhandeling van de binnengekomen formulieren.62 Aanvankelijk kwam men 
daar zelfs in het geheel niet toe niet toe aan het beoordelen van aanmeldingen, 
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maar voor joden werd er een uitzondering gemaakt: 'Naar ik uiteenzette, vindt 
een beoordeling van de aanmeldingen nog niet plaats', schreef het hoofd van de 
afdeling Juridische Zaken van de NKK, Mr. Dirk Spanjaard, op 9 september 1942 
aan de programmadienst van de NO. 

Wel echter zijn de joodsche gevallen van aanmelding terstond ter hand 
genomen en deze personen ontvangen dus reeds nu bericht, dat zij op grond 
van hun afstamming niet kunnen worden toegelaten en derhalve hun werk
zaamheden dienen te staken.63 

In zijn afwijzingsbrieven wees Spanjaard overigens wel op de mogelijkheid om 
een verzoek tot dispensatie in te dienen bij de secretaris-generaal van het DVK. 
Daar moest dan een verzoek tot het verkrijgen van een voorlopige werkvergunning 
aan worden toegevoegd om 'hangende het dispensatieverzoek' het beroep te mogen 
uitoefenen.64 Maar ook nu weer bleek het te gaan om een juridische formaliteit. 
Terwijl Spanjaard namens de afdeling Juridische Zaken zijn brieven verzond, 
stuurde de afdeling Ledenregistratie van de NKK een nota naar het DVK met de 
mededeling dat 'uiteraard de vakbekwaamheid en joodsche bloedinslag van den 
betrokkene (of van diens echtgenoote) een aanwijzing kunnen geven, hoe op het 
verzoek te beslissen'.65 In de instructies die de controleurs van de Buitendienst 
van het DVK in het voorjaar van 1944 ontvingen, stond: 'Voor joden, al dan niet 
gesteriliseerd, bestaat theoretisch de mogelijkheid, lid van de N.K.K. te worden via 
een dispensatie-verzoek. In de practijk worden dergelijke dispensatieverzoeken 
waarschijnlijk steeds afgewezen.'66 Uiteindelijk werden alle dispensatieverzoeken 
van joden afgewezen. Alleen bij enkele moeilijk vervangbare half-joodse en joods-
vermaagschapte musici uit de gesubsieerde orkesten kwam het tot herziening van 
de beslissing, maar in alle andere gevallen waren ook halfjoden en joodsvermaag-
schapten die hun huwelijk niet hadden laten ontbinden, kansloos.67 

Toch was daarmee de uitsluiting van joden uit de NKK nog niet volledig 
gewaarborgd. Het was immers niet ondenkbaar dat er joden waren die het formulier 
A met de daarin opgenomen niet-jood-verklaring opzettelijk fout hadden ingevuld. 
Bovendien kwam het voor dat aanvragers 'te goeder trouw' de niet-jood-verklaring 
ondertekenden, omdat zij niet op de hoogte waren van de joodse identiteit van 
hun grootouders, of daaraan twijfelden. Bij de verdere afhandeling van de aan
vragen werd derhalve de raszuiverheid van iedereen die zich had aangemeld nader 
onder de loep genomen. De procedure was als volgt: alle binnengekomen formu
lieren A met een ondertekende niet-jood-verklaring werden wekelijks door de 
afdeling Ledenadministratie doorgezonden naar de verschillende beroepsgilden 
van de NKK. De aspirant-leden ontvingen vervolgens van het betreffende gilde 
een nieuw en meer gespecificeerd aanmeldingsformulier, alsmede een ariërverkla
ring waarop zowel de namen van de ouders en voorouders van de aanvrager als 
de namen van de ouders en voorouders van zijn of haar echtgenoot moesten 
worden ingevuld. Pas nadat het gilde deze documenten inclusief een advies omtrent 
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toelating had doorgestuurd naar de ledenadministratie, besloot de president of 
een kandidaat als lid van de NKK kon worden opgenomen, waarna het hele dossier, 
voorzien van een registratienummer, weer aan het gilde werd geretourneerd.68 

Bij het muziekgilde waren de personele en organisatorische problemen evenwel 
zo groot, dat men in maart 1943 nog niet eens begonnen was met de behandeling 
van de aanmeldingsformulieren A. De eerste formulieren waren op 15 december 
1942 door de ledenadministratie toegezonden en het totale aantal bedroeg inmid
dels 1750.69 Frans Vink, die eveneens in maart 1943 een rapport over 'de wensche-
lijkheid van een Controle-Dienst' presenteerde, pleitte dan ook voor de aanstelling 
van onomkoopbare, gediplomeerde 'Kultureel Inspecteurs'. 

De taak van de K.I. bestaat in de eerste plaats in de controle betreffende het 
lidmaatschap of het voorloopig lidmaatschap, vervolgens in het nagaan of alle 
verordeningen worden nageleefd, en tenslotte in het onderzoek, of joodsche 
of joodsch vermaagschapte musici, zonder dispensatie wellicht toch muzikaal 
werkzaam zijn.70 

Pas nadat per ingang van 19 april 1943 de arbeidstijd voor het personeel van de 
NKK was verlengd van 39 uur per week tot 48I4 uur, kwam er enige vooruitgang 
in de afwikkeling van de ledenregistratie.71 Eind juli bleek men eindelijk in staat 
een lijst te overleggen met de namen van joden en joodsvermaagschapte personen, 
geordend per gilde, met daarachter: 'de datum, waarop deze personen als lid zijn 
afgeschreven [...] De lijst is volledig tot op heden'.72 In de daaropvolgende maanden 
meldden zich evenwel veel nieuwe leden. Vooral in januari 1944, toen opsporings
ambtenaren van de NKK en het DVK intensief gingen controleren of musici in de 
amusementssector in het bezit waren van een geldig lidmaatschapsbewijs, was er 
een explosieve stijging van het aantal nieuwe aanmeldingen bij het muziekgilde. 
Personen die weigerden de ariërverklaring in te vullen, riskeerden 'een tuchtrech
telijke straf van vijfhonderd gulden', en in geval van twijfel over de arische identiteit 
van de betrokkenen werden de bevolkingsregisters geraadpleegd.73 

Overigens bleef ook in de amusementsbranche de arisering niet beperkt tot het 
uitsluiten van joodse musici. De 'zuivering' van het repertoire stond — net als bij 
de gesubsidieerde orkesten en de omroeporkesten — eveneens hoog op de agenda. 
Zo hadden juristen op het DVK al in 1941 een verordening ontworpen waarin het 
uitvoeren van joodsche muziek en het opvoeren van joodse toneelstukken werd 
verboden.74 In februari 1942 wilde men door middel van een ontwerpbesluit 'het 
in het verkeer brengen, het opvoeren, tentoonstellen en mechanisch weergeven 
van culturele werken, aan welker totstandkoming joden of joodsch-vermaagschapte 
personen hebben medegewerkt', strafbaar stellen.75 

Om te waarborgen dat de ten gehore gebrachte muziek in cafés, restaurants en 
andere uitgaansgelegenheden, voldeed aan de eisen van de 'Programmgestaltung 
des deutschen Musiklebens', zouden er in deze wetsontwerpen evenwel nog tal 
van andere bepalingen moeten worden opgenomen. Aanvankelijk probeerde men 
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daarin te voorzien middels een 'eerste uitvoeringsbesluit', waarin ook de culturele 

werken van Engelsen, Amerikaanen, Russen en Polen werden verboden.76 Maar 

aangezien men er weinig vertrouwen in had dat musici, met name de amateurs, 

in staat en bereid waren om aan de hand van deze verordeningen zelf hun repertoire 

aan te passen, werden ze niet uitgevaardigd. In plaats daarvan bepaalde men dat 

alle amusementsorkesten en amusementsverenigingen hun muziekprogramma's, 

inclusief de namen en initialen van solisten, componisten en bewerkers, ten minste 

drie weken voor de uitvoering, in duplo, ter controle moesten opsturen naar het 

DVK.77 In februari 1942 werden deze nieuwe regels in de pers gepubliceerd. Vier 

maanden later waren er al meer dan 1300 programa's bij het DVK binnengekomen: 

'De werken van joodsche componisten werden eruit verwijderd, evenals de werken 

van componisten uit de landen, die thans nog actief aan den strijd tegen Duitsch-

land deelnemen.'78 

Overigens moesten niet alleen orkesten, maar ook beheerders van radiodistri-

butiecentrales voldoen aan de repertoire-eisen van het departement. Via de P T T 

ontvingen de centralebeheerders regelmatig door het DVK uitgebrachte lijsten met 

goedgekeurde grammofoonplaten en daarop gegeven wijzigingsbladen.79 Vanaf 

januari 1943 dienden ook horeca-exploitanten in het bezit te zijn van een door 

het DVK goedgekeurd repertoire als zij mechanische muziek ten gehore brachten. 

Zij waren verplicht daartoe in drievoud een lijst te overleggen van alle in hun zaak 

aanwezige grammofoonplaten en muziekrollen.8° 

De enige plek waar joodse muziek en joodse musici wel getolereerd werden, 

was de Hollandsche Schouwburg aan de Plantage Middenlaan 24 in Amsterdam. 

Om het ontslag van de joodse muzikanten zo soepel mogenlijk te laten verlopen, 

had Goverts al vanaf het momen t dat hij bij het DVK was gekomen, gewerkt aan 

de totstandkoming van een joods symfonie-orkest, waarin de joodse musici 

afkomstig uit de gesubsidieerde orkesten en de radio-orkesten konden worden 

opgenomen. In maart 1941 had hij de door de AVRO ontslagen dirigent Albert van 

Raalte gevraagd de leiding daarvan op zich te nemen.8 1 Het orkest werd gefinancierd 

met de afkoopsom die de joodse vatenfabrikant Bernard van Leer moest betalen 

om in juni 1941 naar Amerika te mogen emigreren. Van Leer moest een kleine 

3,5 miljoen gulden achterlaten, waarvan 1,5 miljoen bestemd voor de Joodse Raad 

en andere joodse organisaties. Van die 1,5 miljoen had hij ƒ150.000 ter beschikking 

gesteld voor 'de bevordering van kunsten en wetenschappen onder de joden in 

Nederland'. Dit bedrag, later nog aangevuld met enige tonnen uit de gedwongen 

liquidatie van de bedrijven van Van Leer, werd ondergebracht in de Van Leer 

Stichting.82 

Nadat Rauter op 15 september 1941 zijn 'verordening over het optreden van 

Joden in het openbaar' had uitgevaardigd, werd met het geld van de stichting niet 

alleen het 'joods symphonie-orkest ' , maar ook een joods toneelgezelschap, een 

joods kleinkunstensemble en een joods amusementsorkest opgericht. De uitvoe

ringen vonden plaats in de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam, die al snel 

werd omgedoopt tot 'Joodsche Schouwburg'. Er traden uitsluitend joodse artiesten 
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op voor een joods publiek. Niet-joden mochten de voorstellingen niet bijwonen 
en alleen het spelen van joods repertoire was toegestaan.83 Het 'Groot Joodsch 
Amusements-Orkest', waarin onder anderen Sal Doof, Maurice van Kleef en Ab 
van der Molen speelden, stond onder leiding van Bernard Drukker: 

[...] ik kon amusementsmuziek in de meest verfijnde vorm, in een presentatie 
van uiterste perfectie aanbieden dankzij de arrangementen van Benedict 
Silbermann en Heinz Lachmann en dankzij de weergaloos knappe orkestmu-
sici, die onder haast ondragelijke spanning moesten spelen. Ieder ogenblik zou 
in een razzia het theater omsingeld, afgegrendeld kunnen worden. De wreed 
opengesperde muil van een afzichtelijk gedrocht, dat 's nachts in onze nacht
merries angstvisioenen gaf, doemde in ieder mineuraccoord voor ons op. Zo'n 
zeshonderd moedige Joden — publiek, orkestleden en technisch personeel -
riskeerden hun leven om de muziekhonger te stillen. 4 

Ongeveer negen maanden duurde het voordat Ferdinand Hugo aus der Fünten, 
die de dagelijkse leiding had over de Zentralstelle fur jüdische Auswanderung, aan 
de optredens in de Joodse Schouwburg plotseling een einde maakte. Op 12 juli 
1942 verstoorde hij een voorstelling van het toneelgezelschap met de mededeling 
dat het gebouw gevorderd was als doorgangshuis voor joden op weg naar Duits
land. 5 Vanaf dat moment verzamelden honderden joden zich tweemaal per week 
in de schouwburg om vandaar in treinwagons te worden afgevoerd naar het 
doorgangskamp Westerbork op de Drentse hei. Ook een groot deel van de joodse 
muzikanten wist niet aan de deportaties te ontkomen en werd uiteindelijk ver
moord. 

De uitschakeling van Surinaamse musici 

De in Nederland woonachtige Surinaamse musici wisten zich tijdens de bezetting 
nog lange tijd te handhaven. Na hun ontslag bij het Negro Palace en de sluiting 
van de Kit Cat Club in 1937 hadden ze zich verspreid over diverse cafés en nachtclubs 
in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Tenorsaxofonist Arthur Parisius, alias 
Kid Dynamite, trad op met de Haagse 'Collegians' en werkte daarnaast in het 
Rotterdamse etablisement Casanova, waar ook de band van Max Woiski een tijd 
lang onderdak vond. Het gebouw ging tijdens het bombardement in mei 1940 in 
vlammen op, maar toen in 1941 in de wijk Spangen een nieuw Cassanova werd 
geopend, stond Kid Dynamite wederom op het podium, begeleid door het orkest 
van tapdancer/trompettist Theodorus Gustaaf Kantoor alias Teddy Cotton. Enige 
tijd later speelden Cotton en Kid Dynamite ook in dancing Belvédère op Katen-
drecht, samen met drummer Frits Blijd, trompettist Mac Robbers en Boy Edgar 
aan de piano.86 Saxofonist/fluitist Max Woiski had toen inmiddels in Amsterdam 
een eigen café gekocht, La Cubana in de Amstelstraat, waar hijzelf optrad met 
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onder anderen drummer Lou Holtuin. Ook gitarist/trompettist Mike Hidalgo, 
sinds 1941 eigenaar van de Rositabar aan het Rokin, speelde in zijn eigen café 
samen met zijn broer Lou (Luciano) op ondermeer sax en percussie en met Kid 
Dynamite en de Antiliaans-Nederlandse drummer Martin Sterman. In café Liberty 
aan de Amsterdamse nieuwendijk was bovendien Teddy Cotton regelmatig te 
horen, die met bassist Jules Zeegelaar en zanger Johnny Gerold een trio vormde.8? 

In december 1941 dreigde de Amsterdamse hoofdcommissaris Sybren Tulp, die 
op 21 april 1941 H.J. Versteeg was opgevolgd, de muziekvergunningen van café
houders in te trekken als zij nog langer Surinaamse musici in hun zaak lieten 
optreden. Woiski, die zelf ook niet meer in zijn eigen café mocht optreden en 
tevergeefs om een onderhoud met het hoofd van de gemeentelijke afdeling 
Algemene Zaken had gevraagd, engageerde vanaf dat moment alleen nog blanke 
musici, onder wie swingpianist Jaap Streefkerk en zangeres Jopie van Delft, de 
echtgenote van saxofonist Red Debroy.88 Theodorus Kantoor, Jules Zeegelaar en 
Johnny Gerold tekenden protest aan tegen het werkverbod bij Goverts, die daarop 
bij Tulp informeerde naar de reden van diens optreden. In zijn antwoord verwees 
Tulp naar het speelverbod voor Surinamers dat burgemeester De Vlugt in 1937 
had uitgevaardigd: 

Het is in de practijk voldoende gebleken, dat deze Surinamers een funesten 
invloed uitoefenen op jeugdige meisjes, die ééndeels zich voelen aangetrokken 
door de zwarte huidkleur van deze lieden, anderdeels zich laten meesleepen 
door hun barbaarsche muziek. Te Uwer oriënteering moge ik U verwijzen 
naar de hierbij gevoegde brieven welke den toenmalige Burgemeester van 
Amsterdam hieromtrent deed toekomen.89 

Goverts erkende dat 'bedoelde personen een groot gevaar voor de samenleving 
beteekenen' en verzocht Tulp te achterhalen of Kantoor, Zegelaar en Gerold, zich 
eveneens aan strafbare gedragingen schuldig hadden gemaakt. De president van 
de NKK kon dan, wanneer hij voor een beslissing gesteld werd, over het nodige 
materiaal beschikken om hen het lidmaatschap te weigeren.90 Ook Bergfeld werd 
door Goverts ingelicht over de kwestie. De rapporten van de Amsterdamse politie 
hadden weliswaar geen betrekking op de drie negers, die tegen hun ontslag 
geprotesteerd hadden, 'jedoch darf man wohl annehmen, dass die Rasseeigen
schaften auch hier unter gleichen Umständen zu gleichen Exzessen führen werden 
(oder geführt haben)'. De zaak was volgens Goverts van principiële betekenis, 'da 
sie zu folgender Frage Veranlassung gibt, nähmlich: wird Farbigen in Zukunft 
das Öffentliche Auftreten erlaubt sein und können sie Mitglieder der Niederlän
dischen Kulturkammer werden? Ich bitte um Stellungname in dieser Angelegen
heit.'91 

Drie maanden later, in april 1942, gaf Bergfeld uitsluitsel: negers, Maleiers en 
Indiërs mochten niet tot de NKK worden toegelaten. Maleiers en Indiërs konden 
wel in aanmerking komen voor een vrijstellingsbewijs, 'mits zij zich in één kapel 
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samenvoegen en zich "indische Kapel" noemen'. Indische halfbloeden waren 
eveneens uitgesloten van het lidmaatschap der NKK, maar op aandrang van Goverts 
zou deze 'moeilijke problematiek' nog eens met Generalkommissar Schmidt 
worden besproken.92 

'Ten aanzien van personen met negroïde afstamming' ontving het hoofd van 
de afdeling Juridische Zaken van de NKK, Dirk Spanjaard, eind augustus 1942 
nadere instructies van Bergfeld: personen, die gehuwd waren met iemand van 
negroïde afstamming mochten wel lid worden: 'het begrip negroïd-vermaagschapt 
wordt dus uitgesloten'. Personen met een of twee negroïde voorouders konden 
eveneens worden toegelaten, maar wanneer er sprake was van meer dan twee 
negroïde voorouders, diende de betrokkene te worden vrijgesteld van het lidmaat
schap. 'Surinaansche negers, waarvan een nominative opgave in het bezit van 
Ledenregistratie is, moeten geweigerd worden.'93 

De op de afdeling Ledenregistratie aanwezige lijst van 'Surinaamsche Negers', 
bevatte in totaal achttien namen, waaronder die van Lou Holtuin, de voormalige 
drummer van Max Woiski. Holtuin had evenwel in december 1941, direct nadat 
hem door Tulp was meegedeeld dat hij niet meer mocht optreden, zowel bij 
Mussert als bij de op 6 maart 1941 geïnstalleerde nieuwe burgemeester van 
Amsterdam, Edward John Voûte, een bezwaarschrift ingediend. Uiteindelijk kreeg 
hij veertien maanden later, op 17 februari 1943, alsnog toestemming van Voûte 
om verder te werken en werd hem door de NKK een blauwe kaart als voorlopig 
lidmaatschapsbewijs toegestuurd.94 

Door zich als Nederlander aan te melden bij de NKK wisten ook andere 
Surinaamse musici met succes het werkverbod te omzeilen. Zo trad Mike Hidalgo 
met zijn orkest nog tot begin 1943 op in de Rositabar en toen drummer Martin 
Sterman op 6 februari 1943 door twee politieagenten in het café van A.C. Meurs 
op nummer 61 werd aangetroffen, kon hij behalve zijn aanmeldingskaart van de 
NKK ook een stortingsbewijs van de verschuldigde contributie en een ariërverklaring 
overleggen.95 

Ook uit de rapporten van de departementale Buitendienst bleek dat de Surina
mers begin 1943 nog steeds als musicus werkzaam waren. Op 1 februari 1943, enkele 
dagen voor zijn benoeming tot waarnemend secretaris-generaal, stuurde De Ranitz 
derhalve een brief aan 'den Hoofdcommissaris van Politie te Amsterdam' — Tulp 
was kort tevoren aan reuma overleden — met het verzoek 'het optreden dezer negers 
te verbieden'. Hij verwees daarbij naar de een jaar eerder door Tulp verstuurde 
brieven, 'waarin het gedrag dezer personen zeer ten ongunste van de betrokkenen 
werd belicht'. Volgens De Ranitz bezaten 'Surinamenegers' niet de geschiktheid 
om tot de NKK te worden toegelaten. Zij beschikten dan ook niet over een voorlopig 
toelatingsbewijs (de blauwe kaart) en evenmin over een door de NKK verstrekte 
werkvergunning, waardoor hun optreden in strijd was met de overheidsbepalin-
gen.96 

Dat dit laatste onjuist was, bleek een halfjaar later toen De Ranitz door H. 
Holsbergen, namens de waarnemend politiepresident van Amsterdam, werd in-
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gelicht over een controle in café Het Wagenwiel aan de Nieuwendijk 143, waar de 
Surinaamse musici Mike Hidalgo, Lou Holtuin, Arthur Parisius alias Kid Dyna
mite en Jules Zeegelaar waren aangetroffen: 'De eerste twee zijn in het bezit van 
een blauwe; de twee laatsten in het bezit van een witte kaart van de "Nederlandsche 
Kultuurkamer".' Verwijzend naar De Ranitz' brief van 1 februari 1943, vroeg 
Hulsbergen zich af of de secretaris-generaal zijn mening aangaande de geschiktheid 
van Surinamers om lid te worden van de NKK inmiddels had gewijzigd.97 

De Ranitz antwoordde ontkennend. Zijn standpunt, neergelegd in zijn schrijven 
van 1 februari 1943 aan 'den Hoofdcommissaris van Politie' bleef ongewijzigd 
gehandhaafd, zo schreef hij aan de politiepresident te Amsterdam: 'Mitsdien heb 
ik bevorderd, dat alle aan Surinamenegers uitgereikte werkvergunningen, aanmel-
dingsbewijzen en lidmaatschapskaarten worden ingetrokken.98 Volgens waarne
mend algemeen bestuurder van de NKK, Spanjaard, die op 27 juli 1943 van De 
Ranitz opdracht kreeg om de sanering uit te voeren, had men op grond van een 
reeds op 7 juli uitgebracht rapport van de Opsporingsdienst der NKK de 'procedure 
tot weigering van het lidmaatschap' al in gang gezet en zouden de afwijzingen 
nog dezelfde week aan de betrokkenen worden verzonden.99 

In het rapport van 7 juli, waaraan Spanjaard refereerde en dat was opgesteld 
door controleur H.W.E.A. Büser, werd het optreden van Emile (Mike) Hidalgo 
en diens collega's echter zeer positief beoordeeld. Hidalgo, was nog nooit met de 
politie in aanraking geweest en had altijd in eerste-klas zaken gewerkt. Bovendien 
bracht zijn orkest, waarin behalve de vier reeds genoemde Surinaamse musici ook 
de Haarlemse pianist Theo van den Bos speelde, uitsluitend goedgekeurde com
posities ten gehore: 

Mijn indruk is, dat deze menschen angstvallig alles vermijden, waarvan zij 
meenen, dat het hun moeilijkheden kan opleveren. Zij houden zich aan de 
gegeven voorschriften, terwijl ook de politie op de hoogte is van hun doen en 
laten.100 

Ook in een tweede rapport, dat was opgesteld naar aanleiding van een gesprek 
met Hidalgo op 21 juli 1944, prees Büser de orkestleider. Café Het Wagenwiel w-as 
aanvankelijk verboden terrein voor Wehrmachtsoldaten, maar door toedoen van 
Hidalgo werd dat verbod opgeheven: 'De Feldgendarmerie was vol lof over het 
optreden van zijn orkest.' Driekwart van het publiek bestond uit Duitse soldaten 
en tot de vaste toeschouwers behoorden ook verscheidene functionarissen van de 
SD, alsmede Dirk Beuzenberg, die elke donderdag kwam luisteren. Hildago 
onderhield goede relaties met SD-Oberscharführer Poot en verleende met zijn 
orkest zelfs medewerking aan diens privé-feesten. Poot had Büser derhalve verzocht 
om er bij het hoofd van de afdeling Juridiche Zaken van de NKK op aan te dringen 
het orkest van Hidalgo voorlopig te laten optreden. Gezien het toezicht door 
zowel de SD als de Feldgendermerie en de politie 'was voor ontsporingen als 
waarvoor gevreesd wordt de kans zeer gering'.101 
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Desalniettemin ontvingen Mike Hidalgo, Lou Holtuin, Arthur Parisius en Jules 
Zeegelaar op 2 augustus 1943 toch een afwijzende beschikking van Spanjaard op 
hun verzoek om als lid tot de NKK te worden toegelaten.102 Büser verontschuldigde 
zich tegenover Hidalgo met de mededeling dat de NKK in opdracht van het 
Rijkscommissariaat had gehandeld en verzekerde hem dat de NKK bereid was een 
eventueel dispensatieverzoek aan het DVK voor te leggen: 'Niet alleen mijn prestige, 
doch ook dat van het Dept. en N.K.K. redde ik op deze wijze', zo schreef hij twee 
weken later in een uitvoerig rapport, waarmee hij zijn optreden in de hele kwestie 
trachtte te rechtvaardigen.103 

Büser was van mening dat de uitsluiting van Hidalgo en de zijne onrechtvaardig 
was en daarom had hij zich op 3 augustus 1943, daags nadat de afwijzende 
beschikking aangaande hun lidmaatschap was verzonden, rechtstreeks tot Mussert 
gericht met het verzoek er bij Bergfeld op aan te dringen een voorlopige werkver
gunning uit te rijken aan in totaal tien Surinamers, die bij de NKK bekend stonden 
als 'bonafide musici'. De NKK had in opdracht van de secretaris-generaal van het 
DVK aan alle West-Indische kleurlingen het optreden als musicus verboden, op 
grond van politierapporten over het zedelijk gedrag van een aantal van deze 'z.g. 
Surinamenegers' en vanwege de door hen voortgebrachte 'barbaarsche' muziek, 
hetgeen volgens Büser onterecht was: 

Ik breek geen staf voor dit soort muziek want ik verafschuw alle 'jazz' of deze 
muziek nu ten gehoore wordt gebracht door Mike Hidalgo, de Ramblers, Klaas 
v. Beek of Piet van Dijk. Is de muziek van Hidalgo 'barbaarsch', dan geldt 
deze maatstaf óók voor andere 'bands'.104 

Büsers schrijven werd door de plaatsvervangend leider van de NSB-hoofdafdeling 
Pers en Propaganda, Max Blokzijl, op 19 augustus 1943 'ter behandeling' doorge
stuurd naar Goverts, die vervolgens namens De Ranitz nog eens de redenen voor 
het gevoerde beleid ten aanzien van de Surinamers uiteenzette. Het was, zo schreef 
Goverts, hoogst ongewenst dat mensen van 'niet-germaanschen aard' meewerkten 
aan het verspreiden van cultuurgoed, aangezien daardoor volksvreemde invloeden 
in de 'zeer ontvankelijk gebleken Nederlandschen voedingsbodem' zouden wortel 
schieten. 

Wij hebben dit zeer duidelijk gezien bij het vernegeren en verjoodschen van 
de Nederlandsche vermaaksmuziek in een tijd, dat kuituur geen regeeringszaak 
was. Het was een der eerste taken van mijn Departement, deze volksvreemde 
invloeden met wortel en tak uit te roeien. Ten aanzien van de joden heeft de 
bezettende macht reeds afdoende ingegrepen; ten aanzien van de negers neem 
ik zelf maatregelen. 

Volgens Goverts leefde negers hun oerwoudinstinct vooral uit in dansmuziek met 
alle funeste gevolgen van dien voor de jeugd: 'jonge menschen, die gevangen zijn 
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in de ban van het sensueele negerrythme, zijn doorgaans voor het ontvangen van 
edeler muziekgevoelens voorgoed uitgeschakeld'. Blanken konden de 'negerjazz-
muziek' nooit voor ioo procent imiteren, daar zij daarvoor de raseigenschappen 
misten: 'Het is mijn oordeel, dat de Nederlander, die den neger in beschavings-
gevoel vele eeuwen vooruit is, de klok niet terug moet zetten en zich vermeien in 
de eenvoudigste, primitiefste uitingen der muziek.' Ten aanzien van de Surinamers 
bestonden bovendien nog ernstiger bezwaren dan tegen 'gewone negers': 'Eerst-
genoemden kunnen worden beschouwd als het zedelijk uitvaagsel van ons land.' 
Verwijzend naar de rapporten van voormalig hoofdcommissaris Versteeg conclu
deerde Goverts dat zij zo snel mogelijk dienden te worden verwijderd uit het 
Nederlandse volksleven. Naar hem uit goede bron was meegedeeld waren de 
Surinamenegers daarenboven niet raszuiver. Velen hadden 'joodsch bloed in de 
aderen', afkomstig van joodse plantage-eigenaren, die in het verleden met zwarte 
slaven hadden verkeerd. Om die reden en omdat zij geen vakopleiding hadden 
genoten, moest hen het lidmaatschap van de NKK worden geweigerd: 'Het spijt 
mij ten zeerste, dat ik voor de "goede" elementen geen uitzondering kan maken, 
daar ik anders de rasbeginselen bij het toepassen der kultuurpolitiek geweld moet 
aandoen.'105 

Ondertussen trad het orkest van Hidalgo nog altijd op in café Het Wagenwiel. 
Hidalgo was zelfs in het bezit van een door het DVK goedgekeurd repertoire. Büser, 
die zelf in Den Haag woonde, had het afgestempelde repertoire op 14 augustus 
1943 persoonlijk voor hem opgehaald bij het departement, omdat hij 'den volgen
den dag toch naar Amsterdam ging': 'Wanneer er bezwaren tegen de keuring van 
zijn repertoire bestonden, kan ik het toch waarachtig niet helpen, indien de 
functionarissen, die met de keuring zijn belast, hiervan geen kennis dragen.' 
Overigens bevatte de lijst, waarop zestig titels stonden vermeld, naast een zestal 
composities van Jack Bulterman, voornamelijk Duitse en Nederlandse schlagers, 
zoals 'Abends in der Taverne', 'Diep in mijn hart' en 'Wir machen Musik'. Slechts 
twee nummers, waaronder 'Ein kleines weisses Haus' van ene A. Rubinstein, waren 
doorgekrast.106 

Op 20 augustus 1943 presenteerde Spanjaard een vertrouwelijk rapport over de 
zaak Hidalgo, dat hij in opdracht van De Ranitz had opgesteld. Door een fout 
van de afdeling Ledenregistratie waren de leden van het orkest Hidalgo in het 
bezit gekomen van een bewijs van aanmelding, maar inmiddels hadden zij alle 
vier een afwijzingsbeschikking ontvangen. Dat hun optreden desondanks werd 
voortgezet, gebeurde volgens mededeling van een der controleurs van de Opspo
ringsdienst met goedkeuring van Bergfeld. Hidalgo had de betreffende controleur 
verteld dat hij op verzoek van de SD behulpzaam was bij het opsporen van 
geslachtszieke vrouwen, die omgang hadden met Duitse soldaten: 

Een zekere Herr Abas van het General-Kommando Hamburg heeft zich tot 
Dr Bergfeld gewend en toestemming voor het orkest verkregen. Herr Abas 
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schijnt Dr Bergfeld voor de keus te hebben gesteld: of het orkest blijft spelen, 
of er komt een compagnie geslachtszieke soldaten.107 

Een dag later, op 21 augustus 1943, ontving Goverts een brief van Bergfeld met 
het verzoek 'die Surinameneger-Kapelle Hidalgo ungehinderd auftreten zu lassen 
und die Functionäre der Musikgilde entsprechend anzuweisen'.108 In zijn reactie 
wees Goverts wederom op de 'fatale' invloeden die de Surinamers met hun negroide 
muziekstijl op de Nederlandse jeugd uitoefenden. Bovendien vermeldde hij ook 
nu weer dat er joods bloed door hun aderen stroomde en dat ze, 'manchmal aus 
Hass gegen die Weisen', jonge meisjes probeerden te verleiden, hetgeen bleek uit 
diverse politierapporten: 

Wo selbst die marxistisch-demokratische Stadtverwaltung, der wahrhaft nicht 
puritanische Stadt Amsterdam, schon vor dem Kriege, das Auftreten von 
Negerorchestern verbot, würde doch sowohl das Departement als die Kultur
kammer sich blamieren falls man sie zur N.K.K. zulassen wurde.109 

Niettemin werd toch aan Bergfelds verzoek voldaan. Toen opperwachtmeester 
Johannes Wagemans van de Amsterdamse politie begin september 1943 een bezoek 
bracht aan Het Wagenwiel, bleken alle leden van Hidalgo's orkest te beschikken 
over een voorlopig lidmaatschapsbewijs, de zogenaamde blauwe kaart. Holtuin 
kon zelfs een op 1 september 1943 gedateerd schrijven van de NKK overleggen, 
waarin hem werd meegedeeld, dat hij als voorlopig lid bleef ingeschreven.110 

Naar aanleiding van Wagemans rapport informeerde de waarnemend politie-
president van Amsterdam, J. Feitsma, op 11 september 1943 nogmaals bij De Ranitz 
'hoe de uiteindelijke beslissing in de kwestie dezer Suriname-negers' luidde, maar 
het antwoord bleef uit.111 Wel beklaagde De Ranitz zich op 20 september 1943 bij 
Bergfeld over de gang van zaken: 'Die Genehmigung, die dem Orchester "Hidalgo" 
gewährt worden ist, hat das Prestige der N.K.K. geschwächt', schreef hij. Boven
dien was de strijd van de NKK tegen het optreden van negerorkesten 'doppelt 
schwer geworden', aangezien de betrokken musici zich afvroegen waarom zij niet 
meer mochten optreden en Hidalgo wel. De Ranitz drong er derhalve bij Bergfeld 
op aan de zaak nogmaals in overweging te nemen.112 

Drie weken later ontving hij evenwel opnieuw een schrijven van waarnemend 
politiepresident Feitsma met, de mededeling dat het orkest Hidalgo binnenkort 
in een ander café zou gaan optreden.113 Volgens de controleurs L.M. Weinberg 
en H. Büser ging het om café Tarantella in de Vijzelstraat. Op de ramen van het 
café hadden zij affiches aangetroffen met de tekst: 'vanaf zaterdag 30 October Kid 
Dynamite en zijn solisten in volledige bezetting'.114 

De Ranitz deelde Feitsma daarop mee dat voor alle Suriname-negers de ver
gunningen waren ingetrokken: 'Ik moge U verzoeken, het optreden van Hidalgo 
c.s. in café Tarantella te verhinderen.'115 
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Op aanraden van Beuzenberg tekende Drumer Lou Holtuin op 10 december 
1943 bij De Ranitz bezwaar aan tegen de beslissing van de NKK om zijn voorlopig 
lidmaatschapsbewijs in te trekken. Na te zijn gehoord op het departement ontving 
hij op 7 januari 1944 evenwel een negatieve beschikking. De secretaris-generaal 
had in Holtuins argumenten geen aanleiding gezien om hem alsnog tot de NKK 
toe te laten.116 

Korte tijd later kregen de controleurs van de departementale Buitendienst 
aanvullende instructies uitgereikt met daarin de bepaling dat 

Joden, gesteriliseerde Joden, half-joden en negers niet in het openbaar kunnen 
optreden; ook de Suriname-negers niet, ofschoon zij van Nederlandsche 
nationaliteit zijn. Treft men bij controle dergelijke personen toch aan, dan 
kunnen zij geen aanmeldings- of lidmaatschaps-bewijs van de N.K.K. toonen, 
zoodat zij strafbaar zijn op grond van de Kultuurkamerverordening."7 

De Surinaamse saxofonist/gitarist Alexander (Lex) van Spall, die al in 1922 samen 
met Theo Uden Masman in 'The Original Jazz Syncopaters' speelde en in de 
jaren dertig alom bekendheid genoot met zijn orkest 'The Chocolate Kiddie's', 
werd beschouwd als halfbloed en mocht om die reden zijn werkzaamheden 
voorzetten. Dat gold ook voor gitarist Lex Vervuurt, die samen met zijn broer 
Guus in het orkest van Arie Maasland alias Malando speelde. Ook Max Woiski, 
die eveneens een licht gekleurd uiterlijk had, mocht zijn zaak verder drijven, mits 
hij geen negers liet optreden.118 

De in Rotterdam woonachtige Surinaamse altsaxofonist Alvino Garcia werd 
daarentegen wel als lid van de NKK geweigerd. Garcia had een iets donkerder 
huidskleur, maar verschilde naar eigen zeggen 'hemelsbreed met wat bedoeld wordt 
Surinaamsch neger'. Op 11 december 1943 tekende hij bezwaar aan tegen zijn 
uitsluiting. Hij 'verschilde geen graad' met Van Spall en de gebroeders Vervuurt, 
zo schreef hij aan De Ranitz, 'ook [niet] wat de grootouders betreft'. Net als Lou 
Holtuin werd Garcia uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud op het depar
tement, maar uiteindelijk werd ook zijn bezwaar in januari 1944 afgewezen."9 

Arbeidsinzet 

De meeste blanke musici, voorzover niet van joodse afkomst, zetten hun activiteiten 
tijdens de bezetting voort, totdat ze een oproep kregen om zich te melden voor 
de arbeidsinzet. Sommigen wisten evenwel aan tewerkstelling in het kader van de 
reguliere arbeidsinzet te ontkomen door met hun orkest in Duitsland te gaan 
spelen.120 De meest prominenten onder hen kwamen zelfs in aanmerking voor 
vrijstelling. Op aandrang van het DVK had Bergfeld daar al in maart 1943 mee 
ingestemd, en nog in dezelfde maand was er door de departementale afdeling 
Muziek een onderzoek ingesteld naar 'de kwaliteit der amusementsmuziekensem-
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bles met het oog op den Arbeitseinsatz'.121 Dat onderzoek was erop gericht de 
betere orkesten uit te selecteren, waarvoor dan vervolgens bij het Rijkscommisariaat 
dispensatie of uitstel kon worden bepleit. Lukte dat niet, dan probeerde men te 
bereiken dat de betrokken musici in Duitsland binnen hun vakgebied te werk 
werden gesteld. 

De selectie werd aanvankelijk uitbesteed aan het muziekgilde van de NKK, die 
daartoe lijsten met zogenaamde 'niet prominenten' samenstelde ten behoeve van 
de gewestelijke arbeidsbureau's. De Massificatie van amusementsmusici verliep 
evenwel uiterst willekeurig. Beuzenberg produceerde een lijst waarop diverse 
prominente musici stonden vermeld als 'ver beneden het middelmatige'. Bij nader 
onderzoek bleek dat de lijst was samengesteld op grond van een eerder door 
Beuzenberg uitgevoerde bedrijfsklassificatie, die diende als richtsnoer bij de door 
Fischböck verordonneerde sluiting van niet-oorlogs- of levensnoodzakelijke be
drijven. Alle musici werkzaam in een volgens deze Massificatie derderangs gele
genheid, kregen eenvoudigweg het etiket middelmatig opgeplakt zonder dat 
daarvoor concrete aanwijzingen bestonden. 'Het Gilde heeft nu eenmaal niet 
voldoende gegevens om een scherp criterium te stellen', meende Frans Vink, die 
het voor Beuzenberg opnam, toen deze tijdens een vergadering van de Kultuur-
kamerraad ter verantwoording werd geroepen. Bovendien hadden de betrokken 
musici reeds tegen de gang van zaken geprotesteerd, waarna zij opnieuw geklasseerd 
waren.122 

De kritiek op Beuzenberg verscherpte evenwel toen bleek dat hij, buiten het 
DVK om, de uitzending van prominente musici en orkesten naar Duitsland juist 
stimuleerde. Op 10 maart 1943 had hij - zonder daarover de betrokken musici 
vooraf te consulteren - tegen een ambtenaar van de Abteilung Kultur van het 
Rijkscommisariaat gezegd dat het orkest van Ernst van 't Hoff beschikbaar was 
voor optredens in Duitsland, met als gevolg dat de gehele formatie 'dienstverpflich
tet' werd gesteld en gedwongen naar Berlijn moest afreizen. De orkestleden zelf 
werden hierover pas op 13 maart 1943 door Beuzenberg ingelicht: 'Ik meende dat 
het voor de musici een blijde tijding zou zijn, aangezien het orkest zich door 
allerlei oorzaken in een slechte financieelen toestand bevond. '123 

De contracten voor de verplichte optredens in Duitsland werden afgesloten 
door het concert- en theaterbureau van Frans Mikkenie, die handelde in opdracht 
van Wilhelm Diehm, leider van de 'Zentral-Stellenvermittlung der RKK'. Met 
ingang van 1 april 1943 zou Van 't Hoffs orkest in Berlijn regelmatig radio-uit
zendingen moeten gaan verzorgen, maar altsaxofonist Tonny Heiweg, die per 1 
mei 1943 een contract had afgesloten met Dick Willebrandts, verliet de band. 
Korte tijd later besloten ook de trombonisten André Smit en Herman 'Rits' 
Groothand weg te gaan. Zij sloten een overeenkomst met de Duitse kapelmeester 
Paul von Beky. Tenorsaxofonist Chris Vlek wilde eveneens weg en tekende bij 
Piet van Dijk. Toen Beuzenberg dreigde de SD in te schakelen wanneer de musici 
zich niet op tijd in Berlijn zouden melden, beklaagden Heiweg en Willebrandts 
zich bij Goverts. Beuzenberg was zich echter van geen kwaad bewust. 'Het ligt 
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voor de hand, dat van Bedijn uit maatregelen zijn genomen, welke er toe zouden 
leiden, dat het orkest van 't Hoffen bloc naar Duitsland zou vertrekken', schreef 
hij op 7 april 1943 aan Rijnbergen. 'Dr. Diehm deelde mij telefonisch mede dat 
zelfs de Rijksduitscher Paul von Beky zou worden gestraft, indien hij de door hem 
geëngageerde A. Smit moeilijkheden in den weg zou leggen en deze niet met het 
orkest van 't Hoff zou afreizen.'I24 

In opdracht van Goverts onderwierp gildeleider Rijnbergen de klachten over 
Beuzenberg aan een nader onderzoek, maar het orkest van Van 't Hoff zat toen 
inmiddels al in Duitsland. Op 1 april 1943 was de band begonnen aan een vier 
maanden durende reeks radioconcerten in Berlijn.125 Heiweg ontbrak. Hij trok 
zich niets aan van Beuzenberg's dreigementen en voegde zich bij het orkest van 
Willebrandts, maar ook hier werd hij geconfronteerd met gedwongen tewerkstel
ling. Vrijwel alle musici uit het orkest van Willebrandts ontvingen in de loop van 
de maand april een telegram van Frans Mikkenie met het verzoek contact op te 
nemen in verband met een engagement in Duitsland. In geval van weigering zou 
'dienstverpflichtung' worden opgelegd. In het telegram aan Heiweg stond boven
dien dat Bergfeld de SD al opdracht had gegeven om hem te arresteren.126 

Ditmaal waren het de Duitse radio-autoriteiten in Hilversum die heftig protes
teerden tegen de gang van zake. Het radio-orkest van Willebrandts was in dienst 
van de NO, en de Rundfunkbetreuungsstelle (RBS) in Hilversum, waaronder de 
NO resoneerde, verzocht Mikkenie derhalve geen pogingen meer te ondernemen 
om reeds bestaande contracten open te breken en zich niet meer met radio-aan-
gelegenheden te bemoeien zonder overleg met de bevoegde Duitse instanties.127 

Mikkenie reageerde verbolgen. Hij beriep zich op het hoofd van de NO-afdeling 
Lichte Muziek J. den Daas en programmachef HJ.R. Schaffers, die hem hadden 
verteld dat het orkest van Willebrands slechts twee maal per week voor 'losse' 
uitzendingen door de NO gecontracteerd werd. Nadat hij de Zentral-Stellenver-
mittlung in Berlijn daarover had ingelicht, kreeg hij opdracht om de musici een 
engagement aan te bieden en 'im Falle einer Verweigerung, Dienstverpflichtung 
anzufordern'. Altist Tinus Bruijn was zelfs persoonlijk naar zijn kantoor gekomen 
om zich ervan te overtuigen dat hij niet op eigen houtje had gehandeld: 'Obwohl 
ich annehme dass ich den Musiker Bruyn gegenüber nichts brauche zu beweisen, 
habe ich ihm den mir erteilten telegrafischen Auftrag vorgelegt. Als der Musiker 
Bruyn dieses Telegramm las, fing er zu lachen an.' En passant beweerde Mikkenie 
ook nog dat niet hij, maar Decca-directeur Van Zoelen het orkest van Willebrandts 
illegaal geboekt had. 

Herr van Zoelen arbeitete bereits vor dem Kriege als Schwarzvermittler in 
Holland und buchte damals ausschliesslich englische und amerikanische 
Artisten. Heute versucht er die Kapellen dadurch an sich zu binden, dass er 
den Leuten für den Nachkriegszeit Verträge bei der von ihn vertreteten 
englischen Decca-Schallplattengesellschaft verspricht.128 
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Na de zaak nader te hebben onderzocht stuurde de RBS een brief aan de Befehlshaber 
der Sicherheitspolizei met het voorstel om Mikkenie zelf maar eens te verhoren 
over de door hem gehanteerde methoden, 'da es sich um einen reichlich skrupel
losen Agenten zu handeln scheint'. Bergfeld had met klem ontkend dat hij de SD 
opdracht had gegeven om Heiweg te arresteren en zou het liefst zien dat Mikkenie 
uit het concertbedrijf verdween: 

Die einzige Stütze von Mikkenie ist die Reichsmusikkammer in Berlin, die 
durch Herrn Dr. Diehm mit Mikkenie in Verbindung steht und bei dem 
grossen Mangel an Musikern in Deutschland natürlich froh ist, wenn Mikke
nie ihr Personal verschaft, ohne die Möglichkeit einer Nachprüfung darüber 
zu haben, mit welchen Mitteln Mikkenie diese Engagements zustande 
bringt.12? 

Uiteindelijk werd de band van Willebrandts op last van RBS-leider Eberhard 
Taubert met ingang van i juni 1943 'dienstverpflichtet' gesteld in Hilversum om 
de muziek voor de propaganda-uitzendingen van de DES te verzorgen.^0 

Het geval Willebrandts stond overigens niet op zich. Ook het orkest van Frans 
Wouters dreigde aan de NO te worden onttrokken, kort voordat de zender 
Hilversum 2 door de 'Reichsrundfunkgesellschaft' (RRG) geannexeerd werd ten 
behoeve van de DES. Begin mei 1943 ontving de NO bericht dat de leden van het 
orkest naar Duitsland gestuurd zouden worden, omdat ze bij het gewestelijk 
arbeidsbureau in Amsterdam werkloos gemeld waren. Pas nadat de RBS er bij 'den 
Beauftragten des Reichskommissars für die Provinz Nordholland', Werner 
Schröder, op gewezen had dat de formatie van Wouters onder vast contract stond 
bij de NO en dat de leden van het orkest bovendien voorkwamen op een door het 
DVK vervaardigde lijst van musici die in aanmerking kwamen voor vrijstelling, 
werd de beslissing teruggedraaid. Enkele weken later speelde het orkest van Wouters 
eveneens voor de DES in Hilversum.151 

Om te voorkomen dat ook de overige programmamedewerkers van de NO in 
het kader van de arbeidsinzet naar Duitsland werden gezonden, moesten zij 
aangemeld worden bij de NKK. Algemeen bestuurder Otto had daar al in maart 
1943 bij de directeur van de NO, Herweyer, op aangedrongen en op 5 april 1943 
ontving programmachef Plate tweehonderd aanmeldingsformulieren van de afde
ling Personeelszaken, met het verzoek deze uit te reiken aan de daarvoor in 
aanmerking komende personen: 

Zooals bekend is het zaak zoo spoedig mogelijk deze formulieren aan de 
Kultuurkamer in te zenden, aangezien het lidmaatschap de betrokkenen 
waarschijnlijk vrijwaart voor uitzending naar Duitschland.132 

Een maand later gaf RBS-leider Taubert evenwel te kennen dat de NO na de 
ontrekking van de zender Hilversum 2 juist meer personeel voor de arbeidsinzet 
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moest afstaan: 'Ein grosser Teil des Pesonals des niederländischen Rundfunks 
kann auf grund der geänderten Verhältnisse für den Arbeidseinsatz freigemacht 
werden.'153 Zonder dat de NKK daar enige invloed op had, werden in de daarop
volgende periode diverse lijsten met 'overbodig' omroeppersoneel aan het gewes
telijk arbeidsbureau in Hilversum gestuurd.134 Afgezien van de omroeporkesten, 
die tewerk gesteld werden bij de DES, liepen ook de veelal op tijdelijke basis door 
de NO geëngageerde amusementsmusici het risico om na afloop van hun contract 
te worden opgeroepen voor uitzending naar Duitsland. Uit de vier amusements
ensembles die nog in vaste dienst bleven van de NO, verdwenen slechts vier musici: 
drie bevonden zich in krijgsgevangenschap; de andere was opgeroepen voor de 
arbeidsinzet.135 

Nadat op 6 mei 1943 'de verordening betreffende de verplichte aanmelding voor 
den arbeidsinzet' was afgekondigd, kwamen er ook op de afdeling Muziek van 
het DVK honderden verzoeken om vrijstelling binnen. In tegenstelling tot de 
vakgroep amusementsmusici van het muziekgilde concentreerde het departement 
zich bij de behandeling van die verzoeken echter in eerste instantie op de 'onmisbaar 
geachte cultuurwerkers' binnen de gesubsidieerde symfonie-orkesten. Ten aanzien 
van de amusementsmusici bleven de initiatieven beperkt.136 Wel nam het bureau 
Algemeene Aangelegenheden' in juni 1943 contact op met de Zentral-Stellenver-
mittlung der RKK in Berlijn. Afgesproken werd dat amusementsmusici in Duitsland 
'in hun vak' te werk zouden worden gesteld: 

Zij worden dan als orkest uitgezonden via den impresario Mikkenie te 
Amsterdam, die door de Zentralvermittlungstelle wordt gehonoreerd en aan 
de musici geen vergoeding zal mogen vragen. Alvorens de uitzending plaats 
vindt zal Mikkenie bij het Muziekgilde informeeren, of zijnerzijds eenigerlei 
bezwaren bestaan, naar aanleiding waarvan het Gilde zal kunnen adviseeren 
een orkest, dat beter in Nederland kan blijven, niet naar Duitschland te 
bemiddelen.137 

Tot die laatste categorie behoorden alleen de kwalitatief zeer goede orkesten en 
daarvan waren de meeste reeds ondergebracht bij de gelijkgeschakelde Nederland-
sche Omroep en de DES.138 De strijkjes, ensembles en musici die wel werden 
uitgezonden naar Duitsland, behoorden veelal tot de tweede garnituur. Sommige 
onder hen prezen zichzelf aan bij mogelijke werkgevers door in advertenties te 
verwijzen naar hun 'laatste engagementen in Berlin', en er waren er ook die lieten 
weten bij voorkeur in Duitsland te spelen: 'Vrij 1 October, Pianist-Accordeonist, 
liefst Deutschland.'139 Anderen wilden onder geen beding naar Duitsland en doken 
onder. Zij die vaak door de nood gedwongen, wel bleven doorwerken nadat ze 
voor de arbeitsinzet waren opgeroepen, liepen het risico tijdens routinecontroles 
door de Ordnungspolizei gearresteerd te worden, danwei door Beuzenberg aan 
de Zentral-Stellenvermittlung van de RKK te worden uitgeleverd.140 

Zodra de zaak Heiweg door tussenkomst van de RBS was opgelost, werd het 
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door Govern gelaste onderzoek naar Beuzenbergs optreden in deze aangelegenheid 
opgeschort en ging de vakgroepbestuurder op de oude voet door met het ronselen 
van musici ten behoeve van de RUK.1* Volgens de ambtenaar van de Opsporings
dienst der NKK, H. Büser, die samen met Beuzenberg verschillende Amsterdamse 
cafés bezocht om te controleren of de daar werkzame musici wel in bezit waren 
van de benodigde papieren, ging hij daarbij zeer rigoureus te werk: 'Het staat vast, 
dat de heer Beuzenberg oogenblikkelijk dreigt met sluiting van zaken, uitzending 
naar Duitschland en zelfs concentratiekamp.'142 Soms maande Beuzenberg Ho-
reca-exploitanten en orkestleiders ook schriftelijk om musici af te staan ten behoeve 
van de RMK in Berlijn, waarbij hij dan aangaf te handelen in opdracht van Dr. 
Wilhelm Diehm van de 'Zentral-Stelllenvermittlung', maar ook 'in Einvernehmen 
mit der deutschen Kulturabteilung in Den Haag'.143 Volgens Büser was zijn 
optreden tegenover musici vaak beschamend: 

Persoonlijk heb ik meegemaakt, dat de Heer Beuzenberg een musicus opbelde 
en tegen deze beweerde dat hij een contract voor Duitschland met Mikkenie 
had afgesloten. Hij sloeg met zijn vuist op tafel, slingerde de eene g.v.d. na de 
andere de microfoon in, zei dat hij de chicaneerende Nederlandsche musici 
wel kende, om te eindigen met: Jij stuurt vandaag nog een telegram, dat je het 
engagement aanneemt, begrepen? Neen? Dat doe je g.v.d. wèl, begrijp je dat? 
anders zal ik zorgen, dat je binnen korte tijd in de fabriek in Duitschland staat, 
begrepen?144 

Volgens de engagementenlijst in De Musicus traden er begin september 1943 in 
totaal 26 Nederlandse orkesten op in 24 verschillende Duitse steden. Het overzicht 
bevatte geen namen van musici die enige affiniteit hadden met jazzmuziek, met 
uitzondering van de gitarist Joop Carlquist, die samen met de 'Kahula's Hawaiians' 
in Zwickau speelde, en Kees Kaper, die in de jaren dertig als pianist van 'The 
Rhythm Aces' geprezen werd om zijn Fats Waller-stijl, maar nu met het Zaanse 
dansorkest 'de Boekaniers' gestationeerd was in Hagen.145 

Weliswaar was ook het beleid van het DVK erop gericht zoveel mogelijk musici, 
middels een engagement in Duitsland, te vrijwaren voor de reguliere arbeidsinzet, 
maar door de aanhoudende geallieerde bombardementen liep de werkgelegenheid 
in de Duitse amusementssector steeds verder terug. Wel vond er in oktober 1943 
een bespreking plaats met een vertegenwoordiger van het NAF over de inschakeling 
van musici bij 'de cultureele verzorging van de arbeiders in Duitsland'. Het 
departement van Financiën had daarvoor een aanzienlijk bedrag beschikbaar 
gesteld en met behulp van het muziekgilde zou de afdeling Muziek 'een en ander 
organiseren'.146 Voorlopig werden echter de uitzending en 'technische verzorging' 
van de betrokken muziek- en theatergezelschappen nog overgelaten aan de orga
nisatie 'Vreugde en Arbeid' (veA), de Nederlandse tegenhanger van het Duitse 
KdF, die ressorteerde onder het NAF. I47 
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Op de afdeling Muziek beperkte men zich grotendeels tot het samenstellen van 
selectielijsten ten behoeve van het Rijkscommissariaat. In het maandrapport van 
het muziekgilde over december 1943 constateerde Beuzenberg verontwaardigd dat 
'meerdere uitstekende Amusementsmusici', door een advies van het departement 
'afwijkend van het door den vakgroepbestuurder gegevene', op transport gesteld 
waren. 'Dit heeft in de kringen van de bonafide Amusementsmusici groote 
ontstemming gewekt. Temeer omdat gebleken is, dat onbekwame of amateur-
musici de opengevallen plaatsen bezetten.'148 

In februari 1944 stelde de afdeling Muziek in opdracht van het Rijkscommis
sariaat wederom een lijst op met 'amusementsmuziekensembles van beneden 
middelmatig gehalte', waarvan de leden in aanmerking kwamen voor de arbeids-
inzet.149 De Musicus vermeldde op dat moment nog slechts negentien engage
menten van Nederlandse orkesten in Duitsland, en nog een drietal formaties die 
in samenwerking met de organisatie KdF en de Wehrmacht een tournee door 
Duitsland maakten.150 

Om te voorkomen dat de uitzending van Nederlandse artiesten volledig stil 
kwam te liggen, moesten er op korte termijn nieuwe contracten worden afgesloten, 
maar volgens opgave van de NKK hadden de verschillende impresario's sinds het 
begin van 1944 nog geen enkel orkest voor Duitsland kunnen boeken.151 Daarom 
werden er op het DVK in februari 1944 opnieuw besprekingen gevoerd met veA. 
Men kwam overeen dat het departement zich voortaan zou bezighouden met het 
samenstellen en selecteren van muziek-, cabaret- en variététroepen ten behoeve 
van de in Duitse werkkampen verblijvende Nederlandse arbeiders. Om het contact 
tussen beide instanties te verstevigen, werd een ambtenaar van het DVK gedeta
cheerd naar het hoofdkantoor van het NAF te Amsterdam en volgens het maand
verslag van de afdeling Muziek over februari 1944 was er al direct een begin gemaakt 
met de selectie: 'Twee muziekgezelschappen, die in aanmerking kwamen voor 
uitzending naar Duitschland, werden op hun prestaties beoordeeld, waarbij een 
gezelschap werd afgewezen. Uitgezonden werden drie orkesten.' Met het gewes
telijk arbeidsbureau in Amsterdam onderhandelde men over 'een langere uitstel-
termijn' voor de betrokken artiesten, 'daar voor voorbereidingen van uitzending 
naar Duitschland, een langere termijn noodzakelijk bleek.152 

Het aantal musici waarvoor het DVK bij het Rijkscommissariaat een algehele 
vrijstelling bepleitte, nam evenwel af. Tijdens een zitting van de Kultuurkamerraad 
in juni 1944 meldde De Ranitz dat alleen 'de werkelijk belangrijke figuren' nog 
in aanmerking kwamen voor vrijstelling en dat daarbij niet alleen vakkundigheid, 
maar ook politieke factoren een rol speelden. 

Het is momenteel beter, dat een begaafde kunstenaar, die alle medewerking 
weigert, naar Duitschland gaat, dan dat een kunstenaar, die wellicht iets minder 
begaafd is, doch wel wil medewerken aan Vreugde en Arbeid, Nederlandsch 
Duitsche Kultuurgemeenschap e.d., in den arbeidsinzet valt.153 
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Nadat Hitler op 25 juli 1944 per decreet 'het totale gebruik van alle arbeidskrachten 
voor den oorlog' had verordonneerd, gaf De Ranitz het muziekgilde opdracht om 
'zo veel mogelijk amusementsmusici' voor de arbeidsinzet te selecteren. Volgens 
de vakgroep amusementsmusici moest van de gelegenheid gebruik gemaakt worden 
om vooral 'de onbekwame crisis- en oorlogsmusici uit het beroep te verwijderen'. 
Hun aantal werd geschat op 1500. In het geval van een nog verder doorgevoerde 
arbeidsinzet, stelde men voor de bonafide musici onder te brengen in orkesten 
die dan in de fabrieken tijdens de werkpauze amusementsmuziek ten gehore 
konden brengen: 

Daarmede wordt beoogd, ten eerste, de beroepsmusici zoodanig te bescher
men, dat zij voor het amusementsbedrij f behouden blijven (plaatsing in een 
fabriek zou funeste gevolgen hebben voor hun vingertechniek), ten tweede, 
de Nederlandse arbeiders, werkzaam in fabrieken en werkplaatsen, een nuttige 
en aangename verpoozing aan te bieden.154 

Steeds meer musici besloten evenwel om thuis te blijven of zich elders schuil te 
houden, in de hoop aan gedwongen tewerkstelling te ontkomen. Sommigen, 
onder wie Peter Schilperoort en Frans Vink jr., brachten in de eerste helft van 
1944 hun favoriete jazzrepertoire nog wel eens ten gehore tijdens 'clandestine 
concerten' en 'home-sessions', maar uiteindelijk werd ook voor hen het risico te 
groot.155 Ze doken onder in een leegstaande woning van een gevluchte NSß'er in 
Den Haag, waar ze met een windmolentje net voldoende stroom konden genereren 
om naar de BBC te luisteren.156 De klarinettist van de Willebrandts-band, Cees 
Verschoor, hield het na 'dolle dinsdag' 5 september eveneens voor gezien: 

Ik was bang dat ik alsnog bij het scheiden van de markt een keertje naar 
Duitsland zou moeten. Ik vertoonde me liever niet op straat, want wij woonden 
in Amsterdam-Oost en daar vlakbij zat de Wehrmacht. Je had nog steeds die 
razzia's voor de Arbeitseinsatz, dus ik heb de rest van de oorlog eigenlijk 
ondergedoken gezeten.157 

Na 'dolle dinsdag' en de daaropvolgende geallieerde luchtlandingen in Arnhem 
op 17 september 1944 werd het overgrote deel van het omroeppersoneel op 
wachtgeld gezet en waren ook de bij de NO en de DES werkzame radiomusici niet 
langer gevrijwaard voor de Arbeitseinsatz. Dat bleek op maandag 23 oktober 1944, 
toen in Hilversum door middel van aanplakbiljetten bekendgemaakt werd dat 
alle mannen tussen achttien en vijftig jaar oud zich om negen uur 's ochtends 
moesten melden in het plaatselijke sportpark.158 Onder de aanwezigen bevond 
zich ook Theo Uden Masman. Tegen hem was gezegd dat hij met zijn orkest 
vrijgesteld zou worden, maar dat bleek niet het geval: 
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We zijn door de Omroep schandelijk beduveld, want we zouden Ausweise 
krijgen en die zouden op het verzamelterrein uitgereikt worden; helaas kwam 
er een mof het terrein opwandelen met de boodschap: de heele omroep moet 
spitten.15? 

Anderen, zoals Dick Willebrandts en Klaas van Beeck, weigerden aan de oproep 
gehoor te geven. Willebrandts dook onder en vluchtte korte tijd later naar zijn 
geboortestad Rotterdam, waar hij gedurende de laatste maanden van de oorlog 
nog optrad als solo-pianist in het etablisement Destin.1^0 Van Beeck dook niet 
onder, omdat hij zijn platencollectie en zijn verzameling arrangementen niet in 
de steek wilde laten. Hij bleef thuis in zijn villa in de Albertus Perkstraat, waar 
op dat moment ook gitarist Ermo Veldman (een neef van Van Beeck) en drummer 
Martin Beekmans verbleven. Rond half een 's middags werden ze tijdens een razzia 
door Duitse soldaten opgehaald en alsnog overgebracht naar het sportpark. De 
Ausweise, op grond waarvan ze als omroepmusici waren vrijgesteld van de arbeids-
inzet, werden ingenomen en rond vijf uur 's middags vertrokken ze in gezelschap 
van enkele duizenden plaatsgenoten onder escorte van de Wehrmacht naar het 
concentratiekamp Amersfoort. Te voet.161 

De 'Ramblers', met uitzondering van trompettist Ferry Barendse, gitarist Jan 
Mol en de trombonisten Marcel Thielemans en Rits Groothand, waren er ook 
bij, maar wisten allemaal uit Amersfoort te ontsnappen. Enkele dagen na aankomst 
werd Masman, die goed Duits sprak, samen met Jack Bulterman en tenorist André 
van der Ouderaa overgeplaatst naar het nabijgelegen Hamersveld, waar ze admi
nistratieve arbeid moesten verrichten op een kantoor van de 'Organisation Todt' 
(OT). Deze instelling, vernoemd naar de verongelukte minister van Bewapening 
en Munitie Fritz Todt, hield zich bezig met met de aanleg van verdedigingswerken 
en het herstel van verbindingen en maakte daarbij gebruik van dwangarbeiders 
uit de bezette gebieden. 'Op het kantoortje hebben we het tenminste warm gehad 
en niet veel uitgevoerd', schreef Masman in januari 1945 aan een van zijn fans: 
'een week later waren alle jongens hem weer gesmeerd, naar H. terug, gelukkig 
juist op tijd, want een dag later werd alles plotseling naar Duitschland gevoerd'.102 

Masman, Bulterman en Van der Ouderaa bleven aanvankelijk in Hamersveld 
achter, maar slaagden er uiteindelijk ook in om weg te komen. Bulterman kreeg 
vrijstelling, volgens Masman omdat hij met een Duitse getrouwd was: 'Ouderaa 
ging enkele dagen later ook weg, en ik ben als kapitein van het schip het allerlaatst 
gedrost. Buitengewone medewerking kreeg ik van een o.T. kerel, mijn chef, die 
me zoog. eczeem verlof gaf.'l63 

Van Beeck en Beekmans werden wel op transport gesteld. Ze kwamen terecht 
in Bramsche, in de buurt van Osnabrück en moesten daar aan de nabijgelegen 
spoorweg werken. Dankzij een goede verstandhouding met de Lagerführer wist 
Van Beeck, die met de afhandeling van ziekmeldingen werd belast, te bewerkstel
ligen dat hij met enkele musici op zondagmiddagen mocht optreden in het 
nabijgelegen 'Gemeinschaftslager' van het DAF' waar Poolse, Franse, Italiaanse en 
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vooral Russische dwangarbeiders waren ondergebracht. Twee Helmondse jongens 
die ook in het 'Russenlager' bivakkeerden, hadden hem verteld dat een van de 
Russen accordeon speelde en dat er 's zondags in de grote zaal gedanst werd. Nadat 
er bij de plaatselijke harmonie een aantal instrumenten waren geleend, nam Van 
Beeck (ace) met onder anderen Beekmans (dr) en Veldman (g) de zondagmid
dagconcerten over. Op het programma stonden Alexander's Ragtime Band en In 
the Mood, en na afloop was er brood met boter en kaas. Uiteindelijk konden van 
Beeck, Beekmans en Veldman in maart 1945 uit Bramsche ontsnappen. Weliswaar 
werden ze door een boer in Rheine verraden en met negen man in een cel gevangen 
gezet, maar na een bombardement op de stad enkele dagen later, lukte het hen 
om tijdens het puinruimen opnieuw te vluchten. Van Beeck, die vervolgens door 
een landmijn licht gewond raakte en moest achterblijven, slaagde er tenslotte toch 
in om, evenals beide anderen, Nederland te bereiken.l64 

Intussen was op 28 december 1944 in de dagbladen de 'Bekendmaking' van 'de 
algemeen gemachtigde voor de totale oorlogsinspanning' H. Liese verschenen, 
volgens welke alle mannen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en 
Utrecht tussen 17 en 40 jaar werden 'verplicht te werken in het kader van de 
arbeidsinzet'. Alle eerder verstrekte 'bewijzen ter zake van vrijstelling' waren vanaf 
dat moment ongeldig. Alleen arbeidskrachten die noodzakelijk waren voor de 
instandhouding van het openbaar bestuur en de voedselvoorziening, dan wel 'voor 
den oorlog noodzakelijke opdrachten' uitvoerden, ontvingen een nieuw Aus
weis.105 Onmiddellijk nadat het bericht via aanplakbiljetten en in de pers wereld
kundig gemaakt was, werd de afdeling Muziek van het DVK overstelpt met 
verzoeken om vrijstelling. Volgens het maandverslag over januari 1945 kon echter 
'in de meeste gevallen geen bemiddeling worden verleend'.166 

Soms werd in besloten kring nog hier en daar gemusiceerd, maar nagenoeg alle 
amusementsmusici verloren hun inkomen omdat ze zich in het openbaar niet 
meer konden vertonen. Dat gold overigens niet voor Frans Wouters, die over een 
'Liese-Ausweis' beschikte en met orkestjes van steeds wisselende samenstelling ook 
gedurende de laatste oorlogsmaanden nog platenopnamen maakte voor de DES 
in Hilversum. Met de belofte dat ze goed te eten kregen en vrijgesteld werden 
van de arbeidsinzet, wist hij bekende musici, onder wie enige leden van de 
'Ramblers', over te halen om mee te doen.107 Begin januari 1945 schreef Masman: 
'Groothand en Mol spelen ergens in Haarlem, hun woonplaats en Poppink is nog 
onder. De rest, aangevuld met enkele vreemden speelt zoo nu en dan enkele 
plaatjes voor de Ned. Omr. om eenige vrijheid van beweging te houden. Verder 
doen we niets.'l6° 
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