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HOOFDSTUK 8 

Uitbanning van jazzmuziek 1940-1942 

Belangrijke maatregelen op het gebied van de muziekpolitiek, zoals de arisering 
van de orkesten en het afkondigen van strakke richtlijnen aangaande de samen
stelling van muziekprogramma's, werden op last van het Rijkscommissariaat 
doorgevoerd. Het DVK fungeerde daarbij slechts als uitvoerende instantie, maar 
de betrokken ambtenaren toonden veel enthousiasme en initiatief, hetgeen bij de 
bestrijding van jazzmuziek uiteindelijk leidde tot een 'beter' resultaat, althans op 
papier, dan door de bezetter verlangd werd. 

Orkestrepertoire en concertpraktijk 

Zowel de muziekprogrammering van de NO als het repertoire van de amuse
mentsorkesten en de programma's van live-muziekuitvoeringen moesten voldoen 
aan de eisen van de 'Programmgestaltung des deutschen Musiklebens'. In het 
decreet van Goebbels uit 1939 werd bepaald dat bij de samenstelling van muziek
programma's rekening moest worden gehouden met 'den ernst van den tijd' en 
'het nationale volksgevoelen'.1 Maar om te kunnen vaststellen welke muziek 
waardig was en in overeenstemming met de gevoelens van het volk, boden de 
directieven die aan de 'Programmgestaltung' waren toegevoegd, onvoldoende 
houwvast. Voorzover er sprake was van concrete, eenduidige richtlijnen, leverde 
de praktische uitvoering weinig problemen op. Zo waren, behalve joodse muziek, 
ook de werken van Poolse componisten ongewenst met uitzondering van Chopin, 
van wie beweerd werd dat hij Duitse voorouders had, en verder alle werken van 
componisten uit landen, waarmee Duitsland zich 'in vijandschap' bevond.2 

Onder deze laatste categorie vielen behalve Poolse, Engelse en (vanaf december 
1941) Amerikaanse muziek ook Franse composities, maar deze werden door het 
Rijkscommissariaat oogluikend toegestaan. Wel drong J. de Kloet er namens het 
DVK vanaf juni 1941 regelmatig bij de NO op aan om de 'overdaad van Fransche 
liederen' en Franse muziek te beperken ten gunste van 'een grooter percentage 
Duitsche muziek'.3 Omdat ook in de programma's van de gesubsidieerde orkesten 
het aandeel Franse muziek in de loop van het seizoen 1942-1943 sterk toenam, 
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bepaalde Goverts op verzoek van het Rijkscommissariaat dat er vanaf i november 

1943 per concert nog slechts één Franse compositie of samenhangende reeks 

composities gespeeld mocht worden, mits de totale speeltijd niet meer dan vijftien 

minuten bedroeg. De N O diende zich bij de programmering van ernstige muziek 

aan dezelfde regels te houden.4 

Bovendien had de leider van het bureau Radioprogramma's op het DVK, H.Ph. 

Callenfels, tijdens de Programmaraadsvergadering van 26 oktober 1943 ook ge

klaagd over het toenemend aantal in het Frans gezongen liederen, 'zoowel bij 

gramofoonplaten als bij levende uitzendingen'.5 Refererend aan deze vergadering 

schreef hij op 29 oktober aan Herweyer 'dat het aantal Fransche composities op 

het gebied van de lichte muziek naar mijn oordeel de grens van het toelaatbare 

heeft overschreden'. Herweyer probeerde aan de hand van eigen onderzoekscijfers 

aan te tonen dat er van een toename geen sprake was, maar aangezien exacte 

maatstaven voor de dosering van Franse populaire muziek op de radio ontbraken, 

benadrukte Callenfels op 5 mei 1944 nogmaals dat Franse composities, 'zoowel 

van het ernstige als van het lichte genre', slechts een zeer geringe plaats in de 

programma's mochten innemen. Het accent moest liggen 'op de Nederlandsche 

verbondenheid aan het Germaansche kultuurcomplex'.7 Bij de controle van 

amusementsprogramma's op het bureau Lichte Muziek van het DVK hanteerde 

men hetzelfde criterium als ten aanzien van de gesubsidieerde orkesten: maximaal 

één Franse compositie per concert. In december 1943 werden voor het eerst 

programma's van amusementsorkesten om die reden gewijzigd, hetgeen aanleiding 

gaf tot veel correspondentie.8 

Het verbod op Russische muziek, dat op 12 juli 1941 door de Duitse RMK op 

last van het ProMi was afgekondigd, werd in tegenstelling tot het verbod op Franse 

muziek wel onmiddellijk in Nederland doorgevoerd.9 Voorzover nodig althans, 

want bij de N O was alle Russische muziek reeds uit de programma's geschrapt. Al 

op 3 juli, amper twee weken na de inval in de Sovjet-Unie, had de Duitse RRG 

daartoe bevel gegeven middels een telex die naar alle zenders in bezet gebied was 

gestuurd.10 Vanwege de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de programma's 

werd deze instructie aanvankelijk echter niet ten volle nageleefd. 

J. de Kloet, hoofd van de afdeling Radio en Filmzaken op het DVK, had echter 

al sinds mei 1941 alle door de N O uitgezonden Russische composities nauwgezet 

laten registreren en op 11 juli, één dag voor de afkondiging van het definitieve 

verbod, stuurde hij een lijstje aan Herweyer, waarop exact was af te lezen om 

hoeveel minuten per week het ging: 

Ik begrijp dat niet alle Russische muziek momenteel verboden wordt uit 

muzikaal oogpunt, al zou ik het politiek tactischer vinden, maar een stijging 

is in dezen tijd toch moeilijk verdedigbaar.11 

Herweyer antwoordde dat hij al op 8 juli opdracht had gegeven geen Russissche 

muziek meer te spelen en de reeds geprogrammeerde Russische muziek te schrap-
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pen: 'Met ingang van io juli j.l. is door ons geen Russische muziek meer uitge
zonden, hoewel het nog in de programma's stond aangegeven.'12 

Ook bij de repertoire-controle van amusements- en dilettantenorkesten werd 
het verbod streng toegepast. Het lied Ich bete an die Macht der Liebe van de 
Russische Komponist D. Bortnianski bijvoorbeeld stond bij zo'n vijftig mond-
harmonika-orkesten op het programma, terwijl minstens vijfentwintig accordeon
orkesten Bortnianski's Vespergesang in hun repertoire hadden opgenomen.1' Toen 
Goverts in februari 1942 aan Bergfeld vroeg of Bortnianski wellicht op een lijst 
met uitzonderingen voorkwam, omdat beide liederen ook in Duitsland regelmatig 
als volksliederen werden uitgevoerd, kreeg hij als antwoord dat er slechts één 
uitzondering was, namelijk Chopin. 'Kompositionen von Bortnianski sind 
selbstverständlich verboten'.14 

Afgezien van de bepalingen over joodse en uit vijandelijke staten afkomstige 
muziek, bevatten de directieven van de RMK die aan de 'Programmgestaltung' 
waren toegevoegd, veel vage omschrijvingen en subjectieve oordelen. Dat gold 
met name voor de bijgevoegde 'redenen tot het verbod van gramofoonplaten'. 
Grammofoonplaten met 'Titels en teksten in een vreemde taal' en platen waaraan 
joodse en 'feindstaatliche' auteurs, uitgevers en orkesten hadden meegewerkt, 
mochten niet meer verkocht of afgespeeld worden. Dat was duidelijk. Maar de 
bepaling dat 'Amerikaanse hot-bewerking of hot-imitatie', 'Swing-dansen' en 
'echte of imitatie-negermuziek' verboden waren, tenzij het een parodie betrof van 
Duitse auteurs, klonk al veel minder helder. Beoordelingscriteria als 'ongeschikte 
titel', 'smakeloze tekst' en 'nationaal prulwerk', hetgeen een vertaling was van 
'Nationaler Kitsch', boden eveneens weinig houwvast, net zomin als de mededeling 
dat 'ontaarde muziek in de stijl van joodse inflatie-tendenzen' ongewenst was.15 

Ook uit de motivering die bij elk van de 'niet gewenschte werken' werd gegeven, 
was moeilijk een objectieve maatstaf te distilleren: The Flat Foot Floogee was 
'Ontaarde Muziek'. The Dipsey Doodle (Brunswick), 'overdreven jazzinstrumen-
teering in hotstijl' en bij The Lambeth Walk (Brunswick) waren 'de vorm en 
vertolking niet overeenkomstig de gevoelens van het Duitsche volk'. Datzelfde 
gold voor onder andere: Swing High — Swing Low, Swing for Sale (beide op 
Lindström), Caravan (Brunswick), de standaard Frankie and Johnny (Telefunken), 
Pent up in a Penthouse gespeeld door Fats Waller (Electrola) en voor 'de verwrongen, 
schreeuwerige zangstijl en de overdreven hotinstrumentatie' van het 'Negerorkest' 
van Nat Gonella.16 

Om het repertoire van de Nederlandse amusementsorkesten te kunnen contro
leren op verboden 'Amerikaanse hot-instrumentatie in de stijl van joodse infla-
tietendenzen', moest men van goeden huize komen. Wat was 'hot' en wanneer 
was er sprake van 'hot jazz'? De raadadviseur op het DVK, W.L.Z. van der Vegte, 
stuurde op 8 maart 1941 een brief naar de NO waarin hij Theo Uden Masmans 
radiovertolking van het nummer/925 kwalificeerde als 'hot jazz'. Anthonie Dubois, 
die belast was met de liquidatie van de verschillende omroepverenigingen, onder
zocht de zaak, maar kwam tot de conclusie dat de bewuste compositie 'in feite 
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geen kenmerken van "hot-jazz"' vertoonde. Desondanks gaf hij Masman toch 
opdracht om het nummer van zijn repertoire te schrappen.^ 

Goverts zelf had het er ook niet makkelijk mee. In een brief van \6 april 1941 
vroeg Ray Goossens, impresario van het dansorkest van Sidney Welsh, wat men 
op het DVK nu precies onder 'hot-jazz' verstond.18 Goverts, na eerst geïnformeerd 
te hebben hoeveel buitenlanders en joden er in het orkest speelden, antwoordde 
als volgt: 

Voor hot jazz kunt U zich aan de volgende definitie houden: zuivere neger-
muziek, door negers al improviseerende gespeeld. Deze kunst verstaat de 
niet-neger niet. Hij improviseert niet en als hij het doet, imiteert hij slechts, 
en deze slechte imitatie, waarbij het doorgaans neerkomt op verwrongen 
klanknabootsing en accentueren van de on-westersche technieken van vibrato, 
glissando, cercare enz., verwerpen wij. Jazz zij iets anders, dan stom rhythmisch 
gestamp en negernabootsing. Het Westersche-Germaansche-muziekbegrip 
vraagt op de eerste plaats naar evenwicht in de melodie, harmonie en rhyth-
miek; dit moet in het oog gehouden worden en niet het neger-amerikaansche 
klankideaal.19 

Toen Ray Goossens na deze uiteenzetting informeerde of er wel geïmproviseerd 
mocht worden over een aantal maten waarvan alleen de accoorden waren aange
geven, luidde het antwoord plotseling bevestigend: 

onze afkeuring geldt niet zekere details, doch in het algemeen het karakter der 
negermuziek. Voor westersche dans en westersche verpoozing moet westersche 
muziek dienen, niet de muziek van een ras dat cultureel ver van ons verwijderd 

Omdat noch Goverts, noch zijn ambtenaren precies wisten wat een 'overdreven 
jazzinstrumenteering' was of waar de grens lag tussen 'volksche-' en 'ontaarde' 
muziek, kwam er in de praktijk niet veel meer uit de bus dan een jacht op Engelse 
woorden. Soms ontving men daarbij ook aanwijzingen van oudere, werkloze 
musici, die hun gebrek aan emplooi toeschreven aan de concurrentie van collega's 
uit de jazzwereld. Zo maakte trompettist Henk van de Hurk het departement 
attent op een advertentie uit de Haagsche Courant van 22 februari 1941, waarin 
een sterrenparade werd aangekondigd van de 'Wanderers Hotclub' in café-restau
rant De Galerij met de 'Jack de Vries' Internationals', 'Europa's beste jazz-vocaliste 
Anny Xhofleer' en 'the Moochers in swingbezetting': 

Nu deze z.g. sterren, niet meer zooals vroeger, het Nederlandsche Volk kunnen 
verjazzen, verswingen en verhotten, probeeren zij langs andere wegen het 
bedrijf weer binnen te sluipen. Het swingorkest 'The Moochers' bestaat 
bovendien geheel uit amateurmusici, z.g. semi-profs, die op deze wijze de 
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beroepsmusici een oneerlijke concurrentie aandoen. Ik neem de vrijheid U er 
attent op te maken dat in de geheele tekst dezer advertentie vrijwel geen 
Nederlandsche woorden gebruikt worden. [...] Hou Zee.21 

Op het moment dat de arisering van de gesubsidieerde orkesten en de N o in volle 
gang was, werd Van de Hurk door het DVK uitgenodigd voor een proefspel in 
verband met 'de te bezetten plaatsen in diverse orkesten'. Muzikaal bleek hij 
evenwel niet aan de gestelde eisen te voldoen.22 

Ruim een halfjaar later, in februari 1942, kondigde het departement de verplichte 
repertoire- en programmakeuring af. In het betreffende persbericht stond dat 
programma's van muziekuitvoeringen ten minste drie weken tevoren moesten 
worden ingezonden: 'Dit geldt niet alleen voor de ernstige muziek, doch ook voor 
de lichte, zoodat amusementsvereenigingen eveneens aan deze bepalingen zijn 
onderworpen.' Amusementsorkesten dienden hun repertoire ter controle in te 
zenden, waarbij er nog eens op werd gewezen dat het uitvoeren van Engelse, 
Amerikaanse, Russische en Poolse muziek 'onder de huidige omstandigheden' 
niet was toegestaan. Voor Hawaii-muziek en Zuid-Afrikaanse liedjes van Neder
landse oorsprong gold dat oorspronkelijke melodieën op het programma konden 
blijven staan, mits het geen Engelse of Amerikaanse bewerkingen waren. 23 Volgens 
de interne verslagen over de werkzaamheden van de afdeling Muziek op het DVK, 
werd er goed gevolg gegeven aan de oproep in de dagbladpers. Het aantal ter 
keuring ingezonden repertoires en muziekprogramma's steeg van 1300 in eerste 
helft van 1942 naar circa 2500 in de tweede helft van dat jaar, een verdubbeling 
die men toeschreef aan de strengere politiecontroles gedurende de laatste drie 
maanden van 1942. Alle muziekwerken uit de ter keuring ingezonden repertoires 
en programma's werden ondergebracht in een kaartsysteem, maar vooralsnog 
bleven taal en nationaliteit de enige beoordelingscriteria.24 

Naast orkestrepertoires en concertprogramma's werden er op het DVK ook 
bladmuziekuitgaven gekeurd. Op verzoek van de afdeling Boekwezen, die belast 
was met de controle op nieuwe boek- en drukwerkuitgaven, nam de afdeling 
Muziek begin 1942 de schifting ter hand van alle bladmuziekuitgaven waarvoor 
een drukvergunning was aangevraagd. Gedurende de tweede helft van 1942 kwa
men er in totaal zo'n 600 aanvragen binnen voor het drukken en uitgeven van 
bladmuziek. Vanwege de toenemende papierschaarste hanteerde men strenge 
normen bij de selectie, en 'in zeer vele gevallen' werd afwijzend beslist.25 

Engelse titels en orkestnamen 

Van een adequate bestrijding van jazz- en swingmuziek was echter geen sprake. 
De 'zuivering' van amusementsmuziek beperkte zich grotendeels tot het schrappen 
van Engelse namen en titels, wat overigens niet alleen te wijten was aan de 
ambtenaren op de muziekafdeling van het DVK of aan de gebrekkig geformuleerde 
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aanwijzingen van de RMK. Behalve werken met een Engelse titel of van een Engelse 
componist moesten ook de buitenlandse namen van orkesten en artiesten vervan
gen worden door Nederlandse namen en daarin speelden vooral de 'Presse Abtei
lung' (PA) van het Rijkscommissariaat en de afdeling Perswezen van het DVK een 
belangrijke rol. 

Ook het beleid ten aanzien van de pers was erop gericht het gebruik van Engelse 
woorden en begrippen zoveel mogelijk te beperken. Zo had het hoofd van de PA, 
Willi Paul Walter Janke, al op 4 februari 1941 via het Algemeen Nederlandsch 
Persbureau (ANP) een telexbericht gestuurd aan alle krantenredacties, met de 
mededeling dat advertenties voor 'minister-Eden-hoeden, Churchill-pijpen en 
Chamberlain-parapluies' niet alleen 'unerwünscht doch untersagt' waren.26 Dat 
dergelijke formuleringen een demonstratieve potentie bezaten waaraan men zich 
stoorde, was nog te begrijpen, maar drie maanden later bleek ook het plaatsen 
van afbeeldingen en tekeningen van Engelse mode plotseling 'unerwünscht'. Op 
3 mei 1941 stuurde Peter Fink, leider van de HAVP, een brief aan het DVK met het 
verzoek om de geïllustreerde pers daarvan op de hoogte te stellen: 

Vor allem fallen hierunter: Schottenmützen, Schottenrökken, englische Kna
benkleidung usw., auch wenn die Zeichnungen und Bilder in Holland 
entworfen und hergestellt worden sind.27 

Middels een op 5 mei 1941 door de afdeling Perswezen van het DVK verzonden 
telexbericht werden de redacties van de verschillende modebladen en tijdschriften 
ter zake ingelicht.28 Zelfs geboorte-advertenties vielen onder de censuur. Veel 
kinderen werden vernoemd naar leden van het koninklijk huis of kregen Engelse 
namen. Naar aanleiding van een advertentie met de naam Winston liet de Presse 
Abteilung in september 1941 een telex uitgaan: 'Dergelijke onvriendelijke hande
lingen tegenover de bezettende macht behooren niet in de pers gepubliceerd te 
worden.'29 

In de daaropvolgende maanden bleven nadere instructies over het gebruik van 
Engelse namen en begrippen uit, althans voor zover het de pers betrof. Ten aanzien 
van de NO werd wel actie ondernomen. Op 5 november 1941 schreef De Kloet 
een brief aan Herweyer, waarin hij constateerde dat muziekgezelschappen die voor 
de radio optraden, zich bedienden van 'allerlei uitheemsche, vooral Engelsche 
namen'. Hij vroeg zich af welke maatregelen men dacht te nemen 'ter bevordering 
van het gebruik van zuiver Nederlandsch'. Herweyer reageerde geïrriteerd. 'Dit is 
reeds belangrijk verminderd', schreef hij in de marge van De Kloets brief. 'Wij 
hebben talrijke gezelschappen omgedoopt. Voorzoover mij bekend enkel en alleen 
nog "de Ramblers" en "Romanciers".'30 

Nadat de Amerikanen in de oorlog betrokken waren geraakt, volgden ook weer 
nieuwe aanwijzingen voor de pers. Volgens een telexbericht van 3 januari 1942 
waren advertenties voor 'kleding naar Engelse, Russische en Amerikaanse mode' 
niet langer toegestaan, en de afdeling Fotopers van het DVK vaardigde uitgebreide 
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richtlijnen uit met daarin onder andere een verbod op het publiceren van foto's 
van 'andere dan de Duitsche en Nederlandsche modes', alsmede van foto's van 
Amerikaanse of Engelse cultuur, geschiedenis en kunst.?1 

Ook Goverts liet zich niet onbetuigd. In navolging van de 'Verordnung über 
Namensgebung', die in september 1934 door de RMK was afgekondigd, wilde hij 
ook in Nederland het gebruik van buitenlandse of buitenlands klinkende namen 
door amusementsorkesten en individuele musici verbieden. Hij ontwierp daartoe 
een regeling waarin het voeren van buitenlandsche namen en pseudoniemen 
afhankelijk gesteld werd van de toestemming van de secretaris-generaal van het 
DVK. 

Het betreft hier hoofdzakelijk Engelsche en Amerikaansche namen, welke het 
grootste deel van het publiek niet begrijpt, doch waarvan een gedeelte niet na 
zou laten in Engeland de lachlust van het publiek op te wekken. Het is een 
groote oneer voor ons volk met zijn rijke taal, dat dergelijke namen en 
begrippen ingang konden vinden.52 

Op 12 januari 1942 stuurde Goverts zijn tekst in de vorm van een ontwerp-pers-
bericht ter beoordeling naar het hoofd van de afdeling Kabinet en Juridische 
Zaken, De Ranitz, maar nog voor deze zich over de zaak had uitgesproken, ver
scheen op 15 januari 1942 plotseling een telexbericht van Jankes PA met de 
mededeling dat advertenties waarin 'onnoodig engelsche uitdrukkingen' voorkwa
men, met ingang van 19 januari 1942 niet meer door de krantenredacties mochten 
worden opgenomen. 

Als voorbeeld werd ter persconferentie een advertentie van een opvoering in 
Bellevue in Amsterdam genoemd, waarin gesproken werd van een show-avond 
met optreden van de Blue stars, Savoy tigers, Honolulu-Queens, enz. De Presse 
Abteilung verklaart dat overtredingen tegen dit voorschrift niet licht zullen 
worden opgenomen en dat de bladen radicaal aan de genoemde dwaze en 
ergerlijke gewoonte paal en perk moeten stellen.33 

Behalve via telexberichten ontvingen de kranten- en tijdschriftenredacties hun 
instructies ook op persconferenties, die dagelijks door de PA in Den Haag werden 
belegd. Tijdens de persconferentie van 15 januari 1942 wees Janke op de advertentie 
van het Bellevue Theater — waarin overigens ook nog 'de Miller-Stars' en 'de 
Swingphonians' stonden vermeld - omdat vooral in de amusementsbranche veel
vuldig gebruik gemaakt werd van Engelse namen. 

Ich glaube, die deutsche Grosszügigkeit wird hier etwas zu stark exploitiert in 
gewissen niederländischen Vergnügungskreisen und von der Seiten der Ma
nagers und Makler. Weil man im Hinblick auf den Eintritt der Vereinigten 
Staaten in den Krieg auch nicht die Entschuldigung weiter gelden lassen kann, 
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dass man nicht mit englischen, sondern amerikanischen Bezeichnungen zu 
tun habe. 

Opdat iedereen kennis kon nemen van de nieuwe regels, dicteerde Janke een kort 
berichtje, bestemd ter publicatie in de ochtendbladen. Vanzelfsprekend moesten 
ook de advertentieafdelingen op de hoogte gesteld worden 'damit auch die Herren 
Vergnügungsunternehmer sehr bald wissen, woran sie sind'. De hoofdredacteur 
van De Nieuwsbron en De Haagsche Courant, J.C.A. Coucke, stelde vervolgens de 
vraag of ook van sommige gezelschappen niet geëist moest worden dat zij hun 
naam veranderden: 'Voor de radio spelen bv. "The Ramblers".' Janke antwoordde 
dat 'de heren' deze consequentie zelf wel zouden trekken omdat ze anders geen 
propaganda meer konden maken. 'Wir werden in dieser Sache kein Kompromis 
gelten lassen.' Tegen het woord 'Hawaii' had Janke geen bezwaar. Het ging alleen 
om Engelse uitdrukkingen.34 

Op de persconferenties van 16 en 17 januari, die werden geleid door Max Blokzijl 
en Marinus van Huut, respectievelijk hoofd en plaatsvervangend hoofd van de 
afdeling Perswezen van het DVK, bleek evenwel dat er bij de aanwezige journalisten 
nog veel onduidelijkheid bestond over de kwestie. T. Volker van het Nederlandsch 
Dagblad constateerde dat er veel zaken waren met een 'min of meer Engelsche 
naam' en hij betwijfelde of deze voor aanstaande maandag in staat zouden zijn 
hun naam te veranderen. 'Kan dat eigenlijk?'. Van Huut: 'Ja waarom niet? "Fourthy 
Four" die noemt zich dan maar 44!'. Pas toen 7V7?C-correspondent J.J. van Bolhuis 
vroeg of ook de namen van voetbalclubs veranderd moesten worden - 'Ik ben zelf 
lid geweest van Be Quick in Groningen' - gaf Van Huut toe dat er veel voetangels 
en klemmen waren: 

Ik wil een en ander nog gaarne bespreken met den heer Janke. Laten wij ons 
dus voorloopig houden bij dergelijke uitdrukkingen, zooals b.v. Swing Jazzers 
en soortgelijke krankzinnige uitdrukkingen, waarvoor een behoorlijke Neder-
landsche naam bestaat en laten wij niet meer spreken van show en ballroom. 

H. Hotke, eveneens correspondent van de NRC: 'Wilt u mij vertellen wat swing 
betekend? Ik weet daar geen goed Hollandsch woord voor.' Van Huut: 'Swing is 
schommelen. Vermoedelijk weten de adverteerders het zelf niet. Zoo heb je ook 
"hot swing" en ik weet niet wat al meer.' M.A. Cageling, hoofdredacteur van het 
Nederlandsch Dagblad: 'Dan moeten wij daarvoor misschien de "heetzwaaiers" 
zeggen.' Van Huut: 'Zijn er nog vragen?'.35 

De volgende dag kwam het onderwerp weer ter sprake. Janke had weliswaar 
nog geen beslissing genomen, maar volgens Van Huut konden ingeburgerde 
Engelse bedrijfsnamen zoals Cz'fy-theater en Fourty Four voorlopig gehandhaafd 
blijven. 'Het gaat in hoofdzaak om uitdrukkingen in advertenties inzake jazz- en 
muziekuitvoeringen.'3" 
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Over het algemeen hielden de bladen zich goed aan de nieuwe regel. Vanaf 
maandag 19 januari 1942 verschenen er geen advertenties meer met Engelse 
orkestnamen. In plaats daarvan publiceerde men, in overleg met zaalhouders en 
impresario's, een letterlijke vertaling of— indien dat de naamsbekendheid te veel 
zou schaden - een Nederlands klinkende versie van de oorspronkelijke naam. 'The 
Moochers' bijvoorbeeld werden niet omgedoopt tot 'de Lanterfanters', maar 
aangekondigd als 'de Moetschers' of 'de Moetsjers'. Pi Scheffer, die zijn orkest 
The Blue Ramblers' eerder al op aandrang van Theo Uden Masman had veranderd 
in 'The Blue Stars', moest nu genoegen nemen met 'de Blauwe Sterren' en 'The 
Swing Papa's' werden aangeprezen als 'de Slingervaders' en soms ook als 'de 
Zwaaivaders'.57 

Ook voor de 'Ramblers' moest er een andere naam komen. Op 25 februari 1942 
ontving de NO daartoe instructies van de afdeling Perswezen van het DVK. Alle 
buitenlandse namen moesten vervangen worden door Nederlandse en voor de 
'Ramblers' kon derhalve geen uitzondering worden gemaakt. De NSß'er J.C. Plate, 
die op 1 maart 1942 tot programmadirecteur benoemd was, reageerde resoluut: 
'In antwoord op uw schrijven kan ik U berichten, dat dit gezelschap bij directe 
uitzendingen voorloopig den naam "Theo Uden Masman en zijn dansorkest" zal 
dragen.' Het verbod op het vermelden van Engelse namen zou, volgens Plate, ook 
op grammofoonplatenprogramma's worden toegepast, maar daarvoor was een 
overgangstijd van tenminste 4 weken nodige8 Bij de Luistergids, na de gelijkscha
keling van alle omroeporganisaties het enige overgebleven omroepblad, vergde de 
omschakeling minder tijd. Op 14 maart 1942 vermeldde de gids voor de laatste 
keer de naam 'Ramblers' en in het daaropvolgende nummer werd alleen nog over 
'het dansorkest van Theo Uden Masman' gesproken. Zelfs in een drie pagina's 
beslaand interview met Masman, dat over twee Luistergidsen werd uitgesmeerd, 
wist het plaatsvervangend hoofd van de afdeling Lichte Muziek, Henk de Wolf, 
het woord 'Ramblers' te vermijden.59 'Tot genoegen van veel volksgenoten werd 
geconstateerd, dat sinds kort in de Luistergids de naam "de Ramblers" niet meer 
voorkomt en vervangen is door de aankondiging "Theo Uden Masman en zijn 
orkest"', schreef een controleur van de departementale dienst Radio- en Filmcon-
trole in een rapport.40 De naam 'Ramblers' verdween met ingang van 15 maart 
1942 ook uit de programma-aankondigingen in de dagbladen.41 

Masman zelfwas zeer verbolgen over de gedwongen naamsverandering van zijn 
orkest en stelde alles in het werk om de oude naam te kunnen behouden. Op 4 
maart 1942 stuurde hij een brief aan het 'Departement van Volksvoorlichting en 
Schoone Kunsten', waarin hij verzocht om een onderhoud over de kwestie op 
maandagochtend 9 maart 1942.42 In een schriftelijke toelichting wees Masman 
op de schade, die een naamsverandering zou opleveren: 'Jaren van kostbare reclame 
zouden noodig zijn een nieuwe naam evenveel trekkracht te bezorgen.' Hij 
benadrukte de bekendheid van het 'begrip Ramblers': een naam, die zowel door 
de NO als door het N W , het instituut Winterhulp en het Duitse Rode Kruis werd 
gebruikt om de zalen vol te krijgen. Om dezelfde reden stonden de woorden 'De 

315 



HOOFDSTUK 8 

Ramblers' ook op de aanplakbiljetten van Winterhulp Nederland en Vreugde en 
Arbeid juist extra groot en vet gedrukt. 'De Ortskommandatur te Hilversum 
bedient zich voor het organiseeren van avonden voor soldaten bij voorkeur van 
"Die Ramblers Kapelle".' De Deutsche Rundfunk en diverse grote etablissementen 
in Duitsland wilden geen willekeurig orkest, aldus Masman, maar beslist 'Die 
Ramblers'. Voor verdere inlichtingen verwees hij naar de 'Rundfunkbetreuungs-
stelle' en 'Mikkenie'. Zelfs het Rijkscommissariat had met nadruk om 'Die 
Ramblers' gevraagd voor enkele soirees in Arnhem en den Haag: 'Honderden 
Duitsche soldaten hier of aan het front schrijven aan De Ramblers. Zij toch zouden 
het zeker niet doen, indien het woord Ramblers hun hinderde.' Na nog eens te 
hebben gememoreerd dat de medewerking van zijn orkest aan de vele 
Wehrmachtsavonden en het eerste 'Wünschkonzert' ten bate van het Duitse Rode 
Kruis, geheel belangeloos was, concludeerde Masman dat elke gedachte aan het 
Engelse woord 'ramblers' vervallen was, sinds men het lidwoord 'The' had ver
vangen door 'De' of 'Die'. In het buitenland zouden de 'Ramblers' met open 
armen ontvangen worden, stelde hij: 'Laat de Ramblers echter in Nederland 
blijven; stel hen in staat in Nederland volle zalen te trekken voor nuttige en 
weldadige doeleinden. Niet desnoods als Ramblers, maar JUIST als Ramblers!.'43 

Twee dagen na Masmans onderhoud met Goverts verscheen voor het eerst een 
advertentie in de kranten, waarin de 'Ramblers' werden aangekondigd als 'de 
Remblers'. Het betrof een advertentie voor een 'Groote Bonte Avond' in het 
Haagse Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, 'te geven door Film-artisten van 
de film "Fronttheater'" uit Berlijn.44 Goverts ging niet akkoord met deze verbas
tering, maar was wel onder de indruk van het gesprek met Masman. In een nota 
voor de afdeling Perswezen, schreef hij dat de orkestleider hem tijdens zijn bezoek 
aan het departement had weten te overtuigen van de noodzaak een eventuele 
naamsverandering niet plotseling, maar geleidelijk in te voeren. 

Na het bezoek van Masman belde Dr. Bergfeld op aangaande deze kwestie. 
Er werd overeengekomen, dat Masman naast den nieuwen naam voor zijn 
band, ook nog de oude mag voeren, mits niet groot en opvallend opgemaakt, 
totdat de nieuwe naam ook in het buitenland is ingeburgerd. 

Een fonetische spelling van orkestnamen accepteerde Goverts evenwel niet. Hij 
was van mening dat 'woorden als "De Zwing Pappa's", die dus een verbastering 
zijn van de Engelsche, niet moeten worden toegelaten'.45 

Op 19 maart 1942 werd Masman door Goverts schriftelijk geïnformeerd over 
het compromis. De naam 'Ramblers' kon voorlopig gehandhaafd blijven, maar 
dan slechts als toevoeging bij de nieuwe naam van het orkest: 'Ik acht het niet 
verantwoord, dat Engelsche namen een Nederlandsche spelling krijgen, zoodat ik 
mij niet met de verandering van "The Ramblers" in "De Remblers" kan vereenigen.' 
De naam 'Theo Uden Masman en zijn dansorkest' vond Goverts daarentegen wel 
acceptabel. 'De toevoeging "(Ramblers)" of "(voorheen genaamd de Ramblers)" 
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moet dan kleiner worden opgemaakt en langzamerhand op den achtergrond 
geraken.' Hij verwees daarbij naar de 'Comedian Harmonists', die volgens hem 
geen nadeel hadden ondervonden van de verandering van hun naam in 'Meister
sextett'.46 In een schriftelijke bevestiging van zijn telefoongesprek met Bergfeld 
haalde Goverts dit voorbeeld eveneens aan. 

Damit diesem Orchester nicht geschadet wird, möchte ich erlauben, dass es 
vorläufig den alten Namen führt, wie dies auch mit dem ausserhalb von 
Deutschland bekannten 'Meistersextett' geregelt (sie) wurde.'47 

Terzelfder tijd ontvingen ook de krantenredacties weer nieuwe instructies aan
gaande het publiceren van Engelse namen. In een op 23 maart 1942 verzonden 
telexbericht wees de afdeling Perswezen van het DVK er op dat het verbod op 
Engelse namen niet gold voor 'oude gevestigde firma's zoals b.v. "His Masters 
Voice'", maar gericht was tegen 'onnoodige, goeddeels belachelijke anglo-doenerij 
en tegen het invoeren van nieuwe namen'.48 Vier dagen later verscheen in De 
Telegraaf etn advertentie waarin voor zondag 5 april een 'Grootsche Paasch-
schouw' werd aangekondigd in het Amsterdams concertgebouw 'm.m.v. "Dans
orkest de Sprinkhanen"'. 'The Grasshoppers' onder leiding van Cor van Peperzeel 
hadden zichzelf tot op dat moment gepresenteerd als 'de Grashappers' of 'de 
Grasschoppers'.49 

Masman hield zich overigens niet aan deze regels. Op 26 maart 1942 gaf zijn 
orkest een concert in het Grand Théâtre te Amersfoort en volgens een recensie in 
de Amersfoortsche Courant gebeurde dat nog steeds onder de oude naam, maar 
dan gespeld met een 'e'. 

De heer Masman vergeté niet, dat demonstraties van dezen aard niet kunnen 
worden getolereerd. Laat dit een waarschuwing zijn voor den orkestleider, 
wanneer hij er prijs op stelt ook in de toekomst als dirigent van het dansorkest 
op te kunnen treden.50 

Alhoewel er in het artikel geen verwijten werden gemaakt aan het adres van de 
zaalexploitant, eiste de directie van het Grand Théâtre toch een rectificatie. Men 
beriep zich daarbij op een advertentie in De Telegraafvan 13 maart 1942, waarin, 
zo meende men, het Rijkscommissariaat zich had bediend van dezelfde spelling. 
Hoofdredacteur N. Laman, die op advies van het DVK was aangesteld, weigerde 
de rectificatie te plaatsen, maar stuurde de bewuste recensie wel ter beoordeling 
naar het departement. In een begeleidend schrijven vestigde hij nogmaals de 
aandacht op de afkondiging van bandleider Theo Uden Masman: 

U weet wel, de 'Ramblers' niet met een a, maar met een e. Dit goedkope 
aardigheidje miste zijn doel niet. Het publiek voelde de politieke strekking 
van dit gezegde en het uitbundige applaus groeide tot een ware demonstratie.51 
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Onmiddellijk nadat hij Lamans brief had ontvangen, wendde Goverts zich op
nieuw met een nota tot de afdeling Perswezen van het DVK. Deze keer met het 
expliciete verzoek om ook publicaties 'met de Nederlandsche phonetische spelling 
van Engelsche namen' tegen te gaan, 'opdat één lijn worde getrokken'.52 In zijn 
antwoord aan Laman stelde Goverts overigens dat zijns inziens niet Masman 
verantwoordelijk was voor de gang van zaken, maar 'de mentaliteit van dit publiek'. 
Hij prefereerde 'een rustige reactie op dergelijke uitbarstingen': 'Optreden zou de 
menschen nog meer prikkelen en wellicht de oorzaak zijn, dat zij zich nog verder 
afwenden van de nieuwe ideeën, welke thans worden gepropageerd.'53 Masman 
zelf kreeg van Goverts nogmaals te horen dat de fonetische spelling van Engelse 
woorden 'uit cultureele overwegingen' onaanvaardbaar was. Goverts wilde Mas-
mans 'goeden wil' niet op voorhand in twijfel trekken, maar achtte het wel raadzaam 
dat de nieuwe naam 'De Pioniers', waartegen hij geen bezwaar had, zo spoedig 
mogelijk werd ingevoerd. Onderaan de brief was met de pen nog een opmerking 
toegevoegd: 'Ook bij het Wünschconcert in Arnhem staat Uw naam wederom 
als "Remblers".'54 Masman ontkende echter dat er in Amersfoort sprake was 
geweest van een demonstratie en schreef dat de organisatoren in Arnhem van geen 
andere naam wilden weten, omdat ze de zaal 'koste wat het kost' vol wilden 
hebben. Over de nieuwe naam was hij kort: 'De naam "Pioniers" zal niet gevoerd 
worden.' Hij bleef bij de naam waarvoor Goverts in zijn schrijven van 19 maart 
toestemming had gegeven, te weten: 'Theo Uden Masman en zijn dansorkest', 
waarbij dan kleiner en tussen haakjes de naam 'Ramblers' vermeld kon worden.55 

Anderhalve week later, op 22 april 1942, kondigde Goedewaagen, in zijn functie 
als president van de zojuist in werking getreden NKK, een verbod af op het voeren 
van 'buitenlandsche of buitenlandsch klinkende schuilnamen'. Ook schuilnamen 
die tot verwarring aanleiding konden geven of niet verenigbaar waren 'met de eer 
van het beroep' werden verboden, evenals het aankondigen van 'leden onder een 
niet goedgekeurde schuilnaam'. Alleen schuilnamen waarvoor de president toe
stemming had gegeven, mochten gebruikt worden. Op overtredingen stond een 
boete van maximaal duizend gulden.50 Uit de tekst van de verordening, waarin 
uitsluitend over 'schuilnamen' en niet over 'orkestnamen' gesproken werd, viel 
evenwel duidelijk op te maken dat de nieuwe regels alleen golden voor individuele 
leden van de NKK. De verordening was persoonsgebonden en niet van toepassing 
op de namen van gezelschappen en orkesten. 

In het amusementsbedrijf bleven derhalve de Nederlandse 'vertalingen' van 
Engelse groeps- en orkestnamen gehandhaafd, niet zelden tot vermaak van het 
publiek. 'The Bamboozelers' met bassist Pim Kruijt en gitarist Jan Mol noemden 
zich 'de Bamboezelaars', 'The Muriloffs Dancing Lovelies', uit het revuegezelschap 
van choregraaf Frans Muriloff, traden op als 'de dansende lievelingen' en De 
Winschoter amusementsclub 'Never Mind' werd omgedoopt tot 'Nooit Maind', 
plat-Gronings voor 'nooit gemeend'.57 

Uiteindelijk stuurde de afdeling Perswezen van het DVK op 30 juni 1942 een 
telexbericht aan de krantenredacties, met de mededeling dat het verbod om Engelse 
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namen te gebruiken 'als titels voor zaken, vereenigingen en gezelschappen' ook 
gold voor de 'Nederlandsche phonetische spelling'.58 Ten aanzien van de orkesten 
werd bepaald dat voortaan uitsluitend nog namen van ensembles mochten worden 
gevoerd die goedgekeurd waren door de president van de NKK. Het besluit werd 
wettelijk vastgelegd in de op 27 juli 1942 afgekondigde verordening 'betreffende 
de namen van ensemles op het gebied van de kleinkunst en de ontspanningsmu-
ziek'.59 Tot dan toe hadden alleen 'de Grashappers' en 'de Slingervaders' hun 
vernederlandste namen veranderd. De laatste presenteerden zich tijdens een jazz
concert op 11 juli 1942 in het Haagse Diligentia als 'Het Residentie Dansorkest'.6o 

De nieuwe verordening was een kopie van de drie maanden eerder in werking 
getreden verordening aangaande het voeren van schuilnamen. Voor buitenlandse 
of buitenlands klinkende namen, en voor namen die onverenigbaar waren met 
de eer van het beroep, zou geen toestemming worden gegeven. Overtreders 
risceerden een boete van duizend gulden. Het enige verschil was dat de bepalingen 
niet van toepassing waren op persoonsnamen, maar op 'de naam, waaronder twee 
ofmeerkleinkunstartisten of ontspanningsmusici gemeenschappelijk plachten op 
te treden ofte worden aangekondigd'.61 De verordening werd gepresenteerd als 
een beroepsbeschermende maatregel. Niet alleen buitenlandse of buitenlands 
klinkende namen zouden worden geweigerd, maar ook namen die misleidend 
waren of tot verwarring aanleiding konden geven, zoals op elkaar gelij kende namen. 

Men denke aan het geval van de 'Ramblers' en de 'Blue Ramblers'. Moest 
vroeger langs een omslachtigen en veelal kostbaren weg de tusschenkomst van 
den rechter worden ingeroepen, thans is een snel ingrijpen mogelijk geworden. 
Wederom heeft de Kultuurkamer een steentje bijgedragen tot de gezond
making van de sociale en economische zijde van het kultureele leven. 

Aldus de slotzin uit het persbericht, waarin de nieuwe verordening werd aange
kondigd.02 

Een week later vond in de Haagse Dierentuin het door de 'Nederlandsche 
Vereeniging van Amateur-Dansmusici i.o.' georganiseerde 'Nationaal Concours 
van Dansorkesten' plaats. Het programma vermeldde, naast 'Het Residentie 
Dansorkest', nu ook 'Pi Scheffer en zijn dansorkest' (in plaats van 'De Blauwe 
Sterren'), 'De Rhythmeezen' (voorheen de 'Rhythm Aces') en 'Ton Reerink en 
zijn dansorkest' (de voormalige 'Rhythm Sellers' uit Haarlem).6? Formeel moest 
elke orkestnaam worden goedgekeurd. Goedewaagen had daartoe op 10 augustus 
1942 de beslissingsbevoegdheid inzake schuilnamen en orkestnamen naar de NKK 
gedelegeerd, maar in de praktijk werden alleen orkesten aangeschreven met een 
ongewenste, meestal Engelse of Engels klinkende naam.64 In alle andere gevallen 
mocht 'voorlopig' de oude naam gehandhaafd blijven, behalve wanneer de NKK 
van mening was 'dat de tot nu toe gevoerde naam in geen geval langer kan worden 
gebruikt'.65 Dat gold onder andere voor 'The Hot Mixers' uit Utrecht onder 
leiding van pianist Nico van Oostrum, die voortaan gingen optreden als 'Nie van 
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Oostrum's Dansorkest', en voor de Bredase 'Original Victoria Band', die werd 
omgedoopt tot 'Theo Abels en zijn Amateur Dansorkest'. De 'Micro Rhythme 
Club' van gitarist Louis van der Steen veranderde in 'Louis van der Steen en zijn 
solisten', en Pim Kruijt en Jan Mol van 'de Bamboezelaars' maakten in de herfst 
van 1942 twee platenopnamen in de Hilversumse Decca-studio onder de naam 
'Jan Mol en zijn Electro Kwartet'. Ook de 'Wanderers Hotclub' kreeg een nieuwe 
naam. Een strooibiljet waarin voor maandag 10 augustus 1942 een 'jamsession' in 
De Galerij stond aangekondigd met solisten uit het orkest van Ernst van 't Hoff, 
was ondertekend met 'de wandelaarsclub'.66 

De kwestie rond de naamsverandering van de 'Ramblers' sleepte nog geruime 
tijd voort. Op 28 augustus 1942 meldde de afdeling Radio- en Filmwezen van het 
DVK in een nota voor de afdeling Muziek, dat Masman's orkest in de Philips 
Schouwburg te Eindhoven op 24 augustus was aangekondigd als: 'De Ramblers, 
onder leiding van Theo Uden Masman'.67 Goverts antwoordde dat hij toestem
ming had gegeven de naam 'Ramblers' een tijd lang met kleine letters te vermelden 
onder de nieuwe naam, maar moest tegelijkertijd concluderen dat Masman zich 
niet aan deze afspraak hield, aangezien de naam 'Ramblers' nog steeds in grote 
letters op de affiches prijkte: 'De tijd lijkt mij thans aangebroken om de laatste 
resten van den Engelschen invloed in het amusementsbedrijf te doen verdwijnen.'68 

Mede naar aanleiding van een klacht van het Rijkscommissariaat gaf hij Masman 
nog dezelfde dag te verstaan dat, behalve het spelen van Amerikaanse muziek of 
muziek in Amerikaanse stijl, ook 'de naam Ramblers (remblers)' verboden was.69 

Op 3 februari 1943 kwam de zaak wederom ter sprake, naar aanleiding van de 
film 'Het dansorkest van Theo Uden Masman op de gramofoonplaat'. Het 
Rijkscommissariaat had de film verboden: 'da darin einmal der inzwischen ver
botene Name "Rambiers" verwandt und zum anderen offensichtlich Propaganda 
für englische Schlagermusik gemacht wird'.70 In juni 1943 tenslotte, toen de 
Luistergids wegens papierschaarste werd opgeheven en het blad Cinema & Theater 
de programma-aankondigingen van de NO overnam, verscheen daarin opnieuw 
de naam 'Ramblers'. De verantwoordelijke redacteur was W.H.M, van den Hout, 
alias Willem W. Waterman, die later met soortgelijke provocaties het nationaal-
socialistische propagandablad De Gil tot een succes wist te brengen. Pas in oktober 
1943 werden 'de Ramblers' uit de aankondigingen geschrapt en gebruikte men 
uitsluitend nog de door het DVK gesanctioneerde naam.71 

Overigens leidde niet alleen de orkestnaam, maar ook het repertoire van de 
'Ramblers' tot veel geharrewar met de autoriteiten. Het orkest zou zich niet houden 
aan de voorschriften van het departement aangaande het ten gehore brengen van 
Engelse en Amerikaanse muziek. Ook het Rijkscommissariaat had zich daarover 
beklaagd bij Goverts. Op 20 augustus 1942 werd Masman telefonisch ingelicht 
over de kwestie door een ambtenaar van de afdeling Muziek. Hij had met zijn 
optreden tijdens diverse soirées de toorn van het Rijkscommissariaat gewekt en 
zou zelfs 'op het nippertje aan arrestatie ontsnapt zijn'. 
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Masman reageerde verongelijkt, was zich van geen kwaad bewust en schreef 
naar aanleiding van het telefoongesprek een lange brief aan het departement. Hij 
had nooit voldaan aan verzoeken tot het spelen van de Tiger Rag en soortgelijke 
Amerikaanse succesnummers, ongeacht of deze verzoeken uit de zaal geroepen 
werden, dan wel schriftelijk waren ingedient. Zelfs verzoeken uit Duitsland om 
nummers te spelen die in Duitsland niet verboden waren en in Nederland wel, 
werden door hem genegeerd. 

Ik stel hierbij vast dat mijn orkest niet behoort tot die categorie ensembles die 
een gelegenheidssucces trachten te behalen door het spelen van Amerikaansche 
en Engelsche nummers met 'grappig vertaalde titels' (Jazz me Blues = Mijn 
blauwe jas; Basie's Lullaby van Count Basie = Baasje's Wiegenlied enz. enz.) 
Eerstens heeft mijn orkest dit niet noodig en tweedens is mijn streven er sinds 
Mei '40 naar gericht het repertoire zooveel mogelijk van Hollandsche num
mers te voorzien, teneinde zo neutraal mogelijk door deze tijd heen te laveeren 
zonder bij een bepaalde groep in het gevlei te komen. 

Bijna wanhopig vroeg Masman zich af welke houding hij wel moest aannemen 
nu hij met het gratis optreden voor Duitse soldaten en instanties kennelijk niets 
anders had bereikt dan de kans op arrestatie. Vervolgens draaide hij de rollen om 
en begon zelf een aantal 'tegenstrijdigheden' op te sommen. Op een 'Wünschkon
zert' in Arnhem speelde zijn orkest een Amerikaans nummer, dat als 'Sonder
wünsch' door de 'Konzertleitung' zelf geprogrammeerd was. Het Duitse orkest 
van Kurt Hohenberger had in 1941 vele 'Amerikaansch-Joodsche' werken, waar
onder de Tiger Rag en vele andere 'hot' foxtrots, via de Nederlandse radio ten 
gehore gebracht, zonder dat er een haan naar kraaide. Hierdoor werden de 
'Ramblers' in een vreemd daglicht gesteld: 'Ieder verdacht de Ramblers van 
bangheid van iets dat een Duitsch orkest wèl durfde.' Nog steeds speelden er 
ensembles voor de radio die er volgens Masman een sport van maakten Amerikaanse 
nummers onder een Nederlandse titel te spelen. Voorbeelden wilde hij gaarne 
geven, maar de namen van de orkesten niet: 'daar ik geen politieagentje wil spelen'. 
Masman, die hierover bij verschillende radio-instanties had geklaagd, kreeg te 
horen dat er een officieuze toestemming zou bestaan om 'Amerikaansche nummers 
van meer dan twee jaren oud' te spelen. Hem werd aangeraden dat ook maar te 
doen: 'Hetgeen ik echter NIET gedaan heb, tot nu toe, daar ik bang ben mij zelfs 
aan koud water te branden.'72 

Naar aanleiding van Masmans reactie besloot Goverts de klachten over het 
spelen van verboden nummers door de 'Ramblers' nader te onderzoeken. Hij 
informeerde bij muziekhandelaar Cor Smit, die door het Rijkscommissariaat als 
zegsman van de overtredingen werd genoemd, om welke nummers het nu precies 
ging en tijdens welke uitvoeringen deze ten gehore waren gebracht.73 GJ . van 
Zuylen, die optrad als bewindvoerder van Smit's muziekhandel, reageerde evenals 
Masman met een lange brief. Hij was naar het bureau van het Rijkscommissariaat 

321 



HOOFDSTUK 8 

gegaan om een principiële kwestie te bespreken. Op het DVK had men hem gezegd 
dat populaire dansmuziek geen cultuur was, maar desondanks verscheen het ene 
nummer van Jack Bulterman na het andere. Het betrof hoofdzakelijk bewerkingen 
van Amerikaanse en Engelse muziek, al dan niet door Bulterman voorzien van 
een Nederlandse tekst. Alleen nummers en bewerkingen van Bulterman of van 
een der andere orkestleden werden gespeeld. Door de enorme populariteit van de 
'Ramblers' bleven 'aardige schlagers' van andere Nederlandse componisten op de 
plank liggen. Musici wilden geen vijftig cent betalen voor een 'Nederlandsche 
mop', terwijl de veel populairdere Engelse maar dertig cent kostte. Als muziekuit
gever was het onmogelijk geworden iets voor de Duitse zakenvrienden te doen. 
Ook de directeur van het Berlijnse Ufaton had zich tijdens een bezoek aan 
Nederland afgevraagd, waarom een succes in Duitsland hier geen afzetgebied kon 
vinden. Het lag, volgens Van Zuylen, allemaal aan de 'Ramblers'. 

Dit orkest heeft een onuitwisbaren indruk op de jeugd gemaakt. Tot een 
slagersjongen toe, kon men op de fiets klanken hooren lallen, wat 'hot' of'jazz' 
moest voorstellen, die hij van zijn vrienden The Ramblers gehoord had. Waar 
men ook een voorstelling van de Rambles gaat beluisteren, zal men constatee-
ren, dat het overgroote deeel van het publiek bestaat uit jongens en meisjes. 
Het duurde dan ook niet lang, of de muziekhandel begreep, dat wilde men 
'bij' zijn, men het allernieuwste moest hebben van Engelsche en Amerikaan-
sche schlagers. 

Op tweede Pinksterdag was van Zuylen zelf gaan kijken naar een optreden van 
de 'Ramblers' in het Amsterdamse concertgebouw. 

De zaal was afgestampt met kinderen. The ramblers hadden zich aangepast 
bij den nieuwen tijd en speelden zelfs eenige Duitsche nummers. Het werd 
pauze en de jongelui stapelden verzoeknummers op den vleugel. Met algemee-
ne stemmen werd 'In the mood' gevraagd. Het applaus was oorverdoovend. 

Volgens van Zuylen verwachtte het publiek van de 'Ramblers' Engelse muziek. 

Op zichzelf is dat geen schande, maar wel is het onbegrijpelijk dat nu wij met 
ander mate meten, dit ensemble nog steeds de eerste viool bespeelt. Engelsche 
nummers mogen niet meer gedrukt worden. Dat is prachtig. Maar de propa
gandisten, die er groot door geworden zijn, worden nu nog beschouwd als de 
bloem van Neerland's musici. Natuurlijk hebben ze hun programma gewij
zigd. Liet u hen de vrije keus, dan zouden ze evenals vroeger geen Duits 
nummer meer aanraken. Dat weet de jeugd ook.74 

Een week nadat Goverts deze uiteenzetting had ontvangen, kwam er een tweede 
klacht binnen van het Rijkscommissariaat. 'Der Beauftragte für die Provinz 
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Gelderland' had bezwaar gemaakt tegen de door de 'Ramblers' ten gehore gebrachte 
muziek tijdens een concert in Arnhem. 

Schlager, die in der wiedergäbe sehr stark dem englischen Jazz ähnelten. 
Französische Chansons waren ebenfals reichhaltig vertreten, während man nur 
einen einzigen deutschen Schlager spielte. Ich glaube annehmen zu können, 
daß diese Zusammensetzung des Programms nicht reiner Zufall, sondern 
gewisse Absicht ist. Die Wirkung auf das Publikum war dementsprechend. 
Besonders begeisterd war man, als während einer humoristischen Nummer 
einige Englische Worte gebraucht wurden.75 

Bergfeld stuurde het betreffende rapport door aan Goverts met de toevoeging: 
'Diese Beschwerde ist nicht der erste ihrer Art, ich bin der Meinung, dass Sie da 
einmal eingreifen müssen.'7" 

Een week later ontving Masman een zes punten tellende waarschuwingsbrief 
van Goverts. Daarin stond dat het spelen van Amerikaanse muziek, alsmede 'het 
spelen van andere muziek in de bekende Amerikaanse stijl', niet toegestaan was. 
De bewerkingen van Jack Bulterman dienden eveneens 'van de Amerikaansche 
stijl te worden ontdaan en op een ander (hooger) plan gebracht' en het voeren 
van de naam 'Ramblers' of 'Remblers' was verboden. Bovendien was het 'ge-
wenscht' dat er Duitse nummers in het programma werden opgenomen en moest 
het repertoire voorzien zijn van een stempel van het departement.77 Bergfeld kreeg 
van Goverts de verzekering dat (als aanvulling op een reeds eerder toegezonden 
ontwerpverordening, volgens welke het optreden van amateurorkesten afhankelijk 
werd gesteld van een vergunning) voortaan ook de programma's van professionele 
dansorkesten gecontroleerd zouden gaan worden: 

Die Berufsorchester werden mit der amerikanischen Niggermusik brechen 
müssen. Ich hoffe diese Reform auf kurze Frist durchführen zu können. Die 
Rambiers habe ich nochmals verwarnt. Der Leiter dieser Kapelle teilte mir 
darauf mit, dass er niemals das Spielen von Musik beabsichtigt habe, welche 
in dieser Zeit unerwünscht sei.78 

Een rapporteur van de Buitendienst, die op 26 september 1942 een concert van 
de 'Ramblers' in de nagenoeg uitverkochte Haagse dierentuin bijwoonde, schreef 
dat het jeugdig publiek de band had verwelkomt met enthousiast applaus en 
gefluit. Masman dankte voor de spontane ontvangst, maar zei dat gefluit als teken 
van waardering achterwegen moest blijven. Ook de 'hot-stijl' werd vermeden. 'De 
wijze van spelen was beschaafd. De indruk wordt verkregen, dat de leider rekening 
gaat houden met de wenschen van het Departement'.79 
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De amateurorkesten 

De 'Ramblers' konden door hun internationale reputatie niet aan de aandacht 
van het Rijkscommissariaat en het DVK ontsnappen, maar werden om dezelfde 
reden ook met de nodige omzichtigheid behandeld. Datzelfde gold voor de 
orkesten van Ernst van 't Hoff, John Kristel en Frans Wouters, die dankzij de 
radio grote populariteit genoten. Maar behalve deze gerenommeerde orkesten 
telde Nederland nog zo'n 400 minder bekende dansbands, strijkjes, jazzformaties 
en Hawaii-ensembles, grotendeels 'amateursorkesten, waarop vrijwel geen invloed 
kon worden uitgeoefend'.80 

Overal in het land, in cafés, concertzalen en op verenigingsavonden, waren talloze 
amateurorkesten actief, die de voorschriften van het departement volledig negeer
den. Uit de verschillende concertverslagen, met name die van de Haagsche WA, 
bleek duidelijk dat de verplichte repertoirecontroles niet het gewenste effect 
hadden. Ook goedgekeurde titels werden vaak uitgevoerd in een 'negersche stijl' 
en bovendien speelden veel orkesten toch verboden Engelse en Amerikaanse 
nummers, maar dan onder een andere, Nederlandse of Duitse titel. Katzenjammer 
stond voor Tiger Rag, In een landerige stemming verwees naar In a lazy mood, 
Undicided werd Besluiteloos of O, wat ben je wispelturig en Flat Foot Floogy 
veranderde in Fiets fiets foetsie?1 In de loop van 1942 nam het aantal klachten over 
het verloop van jazzconcerten snel toe, met als gevolg dat er op het DVK steeds 
meer stemmen stemmen opgingen om de amateurorkesten volledig aan banden 
te leggen. Ook vanuit de NKK werd daar op aangedrongen. Om de beroepsmusici 
te beschermen tegen oneerlijke concurrentie moest het optreden van amateur
orkesten in het openbaar verboden worden. 

Een van de weinige ambtenaren op het muziekgilde die daar anders over dachten, 
was Willem Henri Adriaan van Steensel van der Aa. Ondanks zijn artikelen in de 
laatste nummers van De Jazzwereld, waarin de jazz als inferieure volksmuziek werd 
afgedaan, voelde hij nog altijd een zekere affiniteit met zijn vrienden uit de 
voormalige NJL. Weliswaar toonde hij zich, zowel in zijn journalistieke werk als 
binnen het muziekgilde van de NKK, een vurig pleitbezorger van overheidscontrole 
op het gebied van de muziek, inclusief beroepsbeschermende maatregelen, maar 
hij achtte het niet wenselijk dat daartoe de amateurorkesten volledig uitgeschakeld 
werden. 

Al in juli 1941 had Van Steensel van der Aa in de Haagsche Post gewaarschuwd 
tegen 'uitsluiting van het amateurisme'. In een voorbeschouwing van het jaarlijkse 
concours van amateur dansorkesten, dat op 2 augustus 1941 in het Scheveningse 
Kurhaus zou worden gehouden, stelde hij dat de amateurs binnen het Nederlandse 
muziekleven onvervangbaar waren. 

Geen idealisme inzake vakbescherming kan het feit wegredeneeren, dat de 
jarenlange bijzondere ontwikkeling van de moderne dansmuziek een soort 
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specialisten heeft gekweekt, dat zich nu eenmaal niet onder de vakmusici 
bevindt. 

Volgens Van Steensel van der Aa was het welslagen van spontane improvisaties 
afhankelijk van de mogelijkheid om zich, ongeacht verdiensten, in volle vreugd 
aan de muziek over te geven, hetgeen jazz tot een 'bezigheid van louter liefhebbers' 
maakte. De opleiding van de vakmusicus voorzag bovendien ook niet in de speciale, 
voor het improviseren vereiste techniek. Uitsluiting van amateurs zou derhalve 
een daling van het muzikale peil betekenen: 'Voorzorgende herscholing voorkome 
de voorbarige daad van afbraak!'82 

Na afloop van het jazzconcours in het Kurhaus kwam men op het DVK evenwel 
tot geheel andere conclusies. Volgens een ambtelijke notitie, die mede op basis 
van informaties van Van Steensel van der Aa was opgesteld, kende de manifestatie 
onder andere door het gebruik van vertaalde titels een normaal en rustig verloop. 
Desalniettemin werd het 'melodisch-harmonisch element' in de verplichte com
positie 'Fantasie in fis', vanwege de gebrekkige techniek van de instrumentalisten, 
volledig overstemd door 'rhytmische polyfonie'. Met uitzondering van de 'Swing 
Papa's' was de stijl bovendien stumperig en kon men slechts spreken van een 
gebrekkige nabootsing van jazzmuziek: 

De huidige composities stellen hooge eischen aan de techniek der spelers en 
indien hieraan niet kan worden voldaan is het maar beter te zwijgen en dat 
zou ook gezegd kunnen worden aan de leiders der diverse amateur-dansorkes
ten, welke meenen in het openbaar te kunnen optreden.83 

Overigens bleefVan Steensel van der Aa in zijn krantenartikelen de amateuristische 
dansmuziekbeoefening in bescherming nemen, ook nadat hij bij de NKK was gaan 
werken. In de Haagsche Post van 17 januari 1942 schreef hij dat het muziekgilde 
tot taak had het 'waardige en waardevolle dilettantisme' aan te moedigen. Dit 
waardevolle amateurisme, dat vrijwel alleen in de grote steden voorkwam, viel 
buiten het muzikale werkterrein van de vakman en was derhalve niet-concurrerend. 
Het muziekgilde zou daarentegen wel de strijd moeten aanbinden tegen het 'kwalijk 
dilettanten-geknoei' in de provincie: 

Deskundigen maken uit, dat hier lieden aan het werk zijn, die noch in muzikaal 
opzicht iets edels te bieden hebben, noch zich in sociaal opzicht van prijsbe-
derving onthouden.84 

Toen in de zomer van 1942 de roep om algehele uitsluiting van de amateurorkesten 
steeds luider werd, besloot Van Steensel van der Aa zelf het heft in handen te 
nemen. Als ambtenaar van het muziekgilde en gebruik makend van zijn vertrou
wensrelatie met Goverts zag hij mogelijkheden om de 'goede' amateurs te verenigen 
in een door hemzelf geleide belangenorganisatie, die zowel door de NKK als het 
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DVK werd erkend. Daartoe belegde hij, samen met enkele oud-collega's uit de 

NJL, op 31 mei 1942 in Den Haag een vergadering waaraan vertegenwoordigers 

van een dertigtal dans- en Hawaii-orkesten deelnamen. O p deze bijeenkomst werd 

besloten de Nederlandsche Vereeniging van Amateur-Dansmusici op te richten. 

Van Steensel van der Aa trad zelf op als voorzitter van het voorlopig bestuur. De 

voormalige Jazzivereld-redacteur Constantin Poustochkine en de Haagsche ge

luidsstudio-exploitant Gé Bakker fungeerden als eerste respectievelijk tweede 

secretaris en Dolf Dienske, pianist, geluidstechnicus en oprichter van de 'Lumirex 

Ho t Club' , was penningmeester. 

Daarnaast werd er ook nog een voorlopige raad van advies in het leven geroepen, 

waarin onder anderen Pi Scheffer en altsaxofonist André Eschauzier zitting hadden. 

De vereniging stelde zich ten doel het probleem van de ongewenste concurrentie 

op te lossen door het uitvaardigen van voorschriften aangaande de bekwaamheid 

van haar leden en hun optreden in het openbaar. Men wilde 'de op dit terrein 

bestaande verwarde toestanden aan een door de amateurs zelf gewenschte ordening 

onderwerpen'.85 Geheel in lijn met de traditie binnen de NJL werd de financiële 

en organisatorische structuur van de vereniging vastgelegd in statuten en een 

huishoudeijk regelement. Volgens artikel 9 van het ontwerp-statuut moest de 

voorzitter benoemd worden door de President van de NKK. Alleen wanneer de 

amateur-dansmusici, die formeel geen lid konden worden van de NKK, verenigd 

werden in een door de overheid gesanctioneerde organisatie, kon een dreigende 

uitsluiting van het 'gezonde amateurisme' voorkomen worden. 8 6 

Vijf dagen na de oprichtingsvergadering bleek evenwel dat de betrokken ama

teurorkesten zich nog altijd niets van de door het DVK uitgevaardigde regels 

aantrokken. 'Waaraan aandacht moet worden geschonken is de manier, waarop 

de nummers worden aangekondigd', schreef WA-vaandrig Johannes Veefkind naar 

aanleiding van een jazzavond op 5 juli 1942 in het Haagse Diligentia, waar 'de 

Moetsjers' en 'de Samoa's' optraden: 

Titels als 'Blauw Lijmhuisje', 'Verloopen Vleeschbon', 'Capucijner' en derge

lijke kunnen meer gezien worden als een belachelijk maken van maatregelen, 

die van overheidswege worden getroffen, dan als een betiteling van de num

mers. 

Veefkind had een en ander besproken met de organisator van het 'Nationaal 

Hawaiianconcours', P. van Breukelen, die zelfde kwestie al had voorgelegd aan 

de verantwoordelijke ambtenaar op het Bureau Vermaaksmuziek van het DVK, 

H. L e m s . 7 Zes dagen later bezocht Veefkind met een vier man sterke patrouille 

opnieuw een jazzconcert in Diligentia, maar dit keer irriteerde hij zich vooral aan 

het repertoire. Alleen de muziek van het dansorkest 'de Bobtonflippers' beviel 

hem: 'De nummers waren beter aan te hooren, dan de muziek van "Het Residentie 

Dansorkest" of de "Moetsjers", welke meer weg had van negercultuur dan van 

Germaansche cultuur. '8 8 
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Op 24 juli 1942 stuurde Van Steensel van der Aa de statuten van zijn vereniging 
'ter kennisneming' aan Goverts. Op 28 juli volgde nog een nieuwe versie, 'gemaakt 
door de afdeling JA [Juridische Afdeling] van de NKK', maar vooralsnog bleef 
officiële erkenning van de amateurs uit. 'Het zal wellicht wenschelijk blijken, dat 
deze zich onder toezicht van het Muziekgilde in een bond vereenigen', aldus de 
zuinige mededeling in een interne ambtelijke rapportage over de voorbereidende 
werkzaamheden rond het muziekgilde.89 

Een week later, op 8 augustus 1942, vond in de Haagse Dierentuin het door de 
vereniging van amateur-dansmusici georganiseerde 'Nationaal Concours van 
Dansorkesten' plaats. Op het programma stonden onder meer 'De Kolenkit 
zwaaiers' met Wenn die Musik ertönt, 'De Rhythmeezen' met Serenade in rhythme 
en een negental musici uit Naarden, die zich presenteerden als 'De Charlatan 
Jagers', een door de NKK onopgemerkte verwijzing naar de Columbia-studioband 
'The Charleston Chasers' uit het begin van de dertiger jaren, met Red Nichols 
en Benny Goodman.9° 

Naar aanleiding van het door zijn eigen vereniging georganiseerde concours 
legde Van Steensel van der Aa in een 'deskundige beschouwing' in Het Volk van 
10 augustus 1942 nogmaals de nadruk op de ten gehore gebrachte 'uiterst gespe
cialiseerde vorm van amusementsmuziek' en 'den in dit genre achterop geraakten 
vakman'. Gezien de populariteit van deze muziek was de vraag groter dan het 
aanbod. Herscholing van beroepsmusici zou een oplossing kunnen bieden, maar 
Van Steensel van der Aa kon ook begrip op brengen voor degenen die de tijd rijp 
achtten om deze muzieksoort ten gunste van een 'in wezen betere' aan banden te 
leggen. 

Deze klanken, die in het algemeen jazzmuziek worden genoemd, zijn de 
muzikale uiting van een volk, dat cultureel gedecideerd lager staat dan wijzelf, 
weshalve een liefde voor deze muziek velen als een uiterst ongezond degene-
ratieverschijnsel voorkomt. Inderdaad is er voor een beperking van deze 
muziek, ook met het oog op de ontwikkeling van de muzikale smaak van het 
opgroeiende geslacht, alles te zeggen. 

Tegenover zo'n beperking moest dan wel een vervanging staan, anders zou een 
averechts effect optreden. Van Steensel van der Aa verwees daarbij naar Duitsland, 
dat reeds tien jaren ervaring had in het toepassen van de 'heersende culturele 
gedachten' en een voorbeeld trachtte te geven. Er waren veel mistoestanden 
opgeruimd, maar een alternatief voor de moderne dansmuziek had men nog niet 
gevonden. 'Vandaar dat in 1942 de dansorkesten van Peter Kreuder, Kurt Hohen-
berger e.a., een muziekstijl huldigen, die soms nog sterker dan bij ons internationaal 
georiënteerd blijkt te zijn.'91 

Deze laatste opmerking raakte de kern van het probleem. Rekening houdend 
met de muzikale smaak van zowel soldaten als burgers, tolereerde Goebbels een 
zekere mate van muzikale vrijheid, waarbij de regels van het RMK niet altijd even 
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strikt werden gehandhaafd. Voor de hoofdzakelijk uit de NSB gerecruteerde 
ambtenaren op het DVK, die dezelfde regels in opdracht van het Rijkscommissariaat 
in Nederland moesten invoeren, waren overtredingen evenwel onaanvaardbaar. 
Concessies ten aanzien van 'ongermaansche muziek' waren taboe, met name 
binnen het muziekgilde der NKK, waar men onder aanvoering van Frans Vink en 
Dirk Beuzenberg steeds vaker aandrong op harde maatregelen. 

Met fantasietitels, grappen en demonstratieve bijval staken zowel de muzikanten 
als het publiek de draak met de door het departement uitgevaardigde voorschriften 
en dat gebeurde vooral tijdens concerten van amateurorkesten. Goverts, die formeel 
ook aan het hoofd stond van de afdeling Muziek binnen de NSB, overwoog derhalve 
om 'alle dans- en amusementsorkesten, gevormd door dilettanten' te verbieden.92 

Onder druk van zijn partijgenoten en de aanhoudende stroom rapporten van de 
WA lanceerde hij daartoe in september 1942 uiteindelijk ook een voorstel. In de 
betreffende nota, die was gericht aan het hoofd van de afdeling Kabinet en 
Juridische Zaken De Ranitz, werden ter motivatie van het verbod de belangrijkste 
punten uit de verschillende WA-rapportages nog eens opgesomd: 'De soort muziek, 
welke door bedoelde orkesten ten gehoore wordt gebracht, druischt in tegen den 
aard, welke inhaerent is aan de Germaansche cultuur.' Uit het feit dat met collectes 
onder andere voor de Winterhulp Nederland, nooit een noemenswaardig bedrag 
was opgehaald tijdens de concerten, bleek met wat voor bezoekers men van doen 
had. De uitvoeringen waren 'broeinesten van anglophielgezinden' en moesten 
worden aangemerkt als 'indirect-politieke demonstraties'. 

Naar waarneming heeft geleerd, wordt zeer dikwijls, zij het dan ook op verkapte 
wijze, muziek van Engelschen, Amerikaanschen, Joodschen en negroïde oor
sprong ten gehore gebracht, zulks ondanks het per brief positief gegeven 
verbod.93 

De Ranitz ontving Goverts notitie op 3 september 1942 en nog dezelfde dag stelde 
hij Goedewaagen op de hoogte. Het muzikale niveau van de amateur-dansorkesten 
was 'schrikbarend' en de concerten, die vaak aanleiding gaven tot 'politieke rellen', 
bleken 'samenkomsten van anti-nationaal-socialisten'. 

Met Kd. Goverts heb ik afgesproken een verbod uit te vaardigen voor het 
optreden van alle dans- en amusementsorkesten, met uitzondering van die, 
wier leden zuivere beroepsmusici zijn.94 

In een latere 'toelichting ter motiveering van het verbod van dans- en amuse
mentsorkesten' bracht Goverts evenwel nog een belangrijke nuancering aan: 

De bedoeling is slechts die dansorkesten het optreden te verbieden, die speciale 
avonden geven. Op zulke avonden doen zich misstanden voor. De orkesten 
in café's en restaurants kunnen blijven spelen.95 
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Van een algeheel verbod van amateurorkesten was vooralsnog geen sprake. Dat 
zou, nog afgezien van de praktische problemen bij de implementatie, onnodig 
veel weerstand oproepen en was bovendien in strijd met de aanwijzingen in 
Goebbels' 'Programmgestaltung': 'Die heitere Musik soll keineswegs ausgeschaltet 
werden; sie ist jedoch freizuhalten von Würdelosigkeit und Übertreibung in der 
Wiedergabe.'?6 

Om 'overdrijving in de uitvoering' tegen te gaan en de stijl van musiceren te 
vrijwaren van jazzinvloeden, hadden Goverts' ambtenaren overigens al wel een 
wettelijke regeling ontworpen. Volgens dit 'dans- en amusementsorkestenbesluit', 
waarvan de definitieve versie op 5 september 1942 gereed was, zou het optreden 
van alle dans- en amusementsorkesten - er werd geen onderscheid gemaakt tussen 
professionals en amateurs — afhankelijk gesteld moeten worden van een vergun
ning, af te geven door de secretaris-generaal van het DVK. Deze kon 'ten allen 
tijde aan de vergunning voorwaarden verbinden'. Optreden zonder vergunning 
werd bestraft met ten hoogste ƒ 1000,- boete of een halfjaar hechtenis. Op 
overtreding van de bij de vergunning gestelde voorwaarden stond ƒ500,- boete of 
drie maanden hechtenis.97 

In deze nog nader te formuleren voorwaarden zou exact vastgelegd moeten 
worden waar nu precies de grens van het muzikaal toelaatbare lag en aan welke 
stijlvoorschriften de orkesten zich dienden te houden. Juist het ontbreken van 
scherp afgebakende muzikale criteria, op grond waarvan amusementsmuziek 
beoordeeld kon worden, had geresulteerd in een muziekpolitiek van cosmetische 
aanpassingen. De bestrijding van ongewenste muziek was verzand in pietluttigheid 
en ambtelijk onbenul en de richtlijnen van de RMK bleken volstrekt ontoereikend 
om dat te voorkomen. Alleen wanneer men erin slaagde de introductie van 
speelvergunningen voor dans- en amusementsorkesten te koppelen aan een goed 
gedefinieerd jazzverbod, kon het tij gekeerd worden. 

Hiertoe riep Goverts de hulp in van Van Steensel van der Aa, die bij uitstek 
geschikt leek voor deze taak. Hij beschikte niet alleen over de benodigde musico
logische expertise, maar was ook goed ingevoerd in de Nederlandse jazzscene en 
had zich bovendien bereid getoond zijn opvattingen aan te passen aan 'de eischen 
van den nieuwen tijd'. Wanneer echter Van Steensel van der Aa de opdracht 
aanvaardde, stelde hij daarmee tevens zijn eigen plannen in de waagschaal. Een 
adekwaat geformuleerd jazzverbod zou immers vooral die orkesten treffen, waarvan 
de leden zich hadden georganiseerd in de door hemzelf geleide 'Nederlandsche 
Vereeniging van Amateur-Dansmusici'. Aangezien hij niet van zins was om zijn 
ambities als voorzitter van deze organisatie zonder slag of stoot op te geven, 
probeerde hij Goverts te verleiden tot een compromis. 

Op 5 september 1942, toen de definitieve versie van het dans- en amusementsor
kestenbesluit gereed was, presenteerde Van Steensel van der Aa een rapport waarin 
hij het nut van zijn vereniging probeerde aan te tonen tegen de achtergrond van 
'het reeds thans in het vooruitzicht gestelde systeem van vergunningen, waarvan 
het optreden van amateurs in het openbaar afhankelijk zou worden gemaakt'. Hij 
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stelde voor dat de Vereeniging, waarvan het lidmaatschap verplicht gesteld zou 
moeten worden voor alle amateur-dansmusici, bij het aanvragen en uitreiken van 
deze vergunningen een 'adviserende en bemiddelende rol' ging vervullen. De 
resultaten van de jaarlijks te organiseren concoursen op districts-, gewestelijk en 
landelijk niveau, konden daarbij een waardevolle richtlijn zijn. De winnaars zouden 
voorrang moeten krijgen bij het toekennen van een vergunning: 'Aldus bezit de 
Vereeniging een bij uitstek nuttige functie in het selecteeren van het waardevolle 
amateurisme, dat voor den bloei van een gezond muziekleven onontbeerlijk is.' 
Van Steensel van der Aa probeerde Goverts er van te overtuigen dat erkenning 
van zijn organisatie, een door hem te ontwerpen jazzverbod overbodig zou maken: 
' Door de oprichting zal het amateurwezen weer binnen het bereik en onder controle 
van de overheid zijn gebracht.'98 

Van NSB-zijde bleef men evenwel aandringen op een totaal verbod voor alle 
amateurs. Bovendien neigden met name Beuzenberg en zijn collega's op de afdeling 
Amusementsmusici van het muziekgilde tot eigenmachtig optreden ten aanzien 
van de amateurorkesten. Vooruitlopend op een wettelijk verbod probeerden ze 
hen met waarschuwingen en dreigementen te weerhouden van optreden in het 
openbaar." Om te voorkomen dat ambtenaren van het muziekgilde zich op een 
dergelijke manier inlieten met cultuur-politieke aangelegenheden die uitsluitend 
tot de competentie van het departement behoorden, diende het dans- en amuse-
mentsorkestenbesluit zo snel mogelijk te worden afgekondigd. In dit besluit was 
immers de beslissingsbevoegdheid aangaande speelvergunningen voor dansorkes
ten wettelijk vastgelegd. Alleen de stijlvoorschriften waaraan de orkesten zich 
moesten houden om voor zo'n vergunning in aanmerking te komen, ontbraken 
nog. Het voorstel om af te zien van dergelijke stijlvoorschriften en in plaats daarvan 
de vergunningen te verlenen op advies de amateurmusici zelf, was gezien de 
heersende politieke opvattingen binnen de NKK en het DVK, volstrekt onhaalbaar. 
Van Steensel van der Aa zag dat uiteindelijk zelf ook in. Hij kreeg van Goverts 
opdracht zo snel mogelijk een nauwkeurig geformuleerd jazzverbod op te stellen 
en in de herfst van 1942 begon hij aan een eerste ontwerp.100 

Ondertussen hielden de klachten over de tijdens jazzconcerten ten gehore ge
brachte muziek aan. WA-vaandrig Veefkind, die op 5 september met een patrouille 
aanwezig was op een jazzfeest in het Haagse Diligentia, vroeg zich af waarom het 
Residentie Dansorkest nog altijd 'zulke ontaarde muziek' mocht uitvoeren: 

Een orkest, dat uit 9 man bestaat en waarin iedereen 1 instrument bespeelt en 
dat alles zo rumoerig door elkaar speelt, (waarbij) in de verste verten geen 
melodie te bekennen is, kan toch geen gezonde dansmuziek brengen.101 

Een week later ontving men op het DVK een klacht van een lid van de Nationale 
Jeugdstorm, die zich tijdens een concert op 13 september 1942 in het Haagse 
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen had geërgerd aan de muziek van onder 
anderen Pi Scheffer en Boy Edgar: 
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Zooals we de laatste tijd gewend zijn, stond deze avond weer in het teeken van 
hysterische klankuitingen, aan welk euvel vooral Boy Edgar, gezegend zij deze 
heerlijke Engelsche naam, en zijn mannen lijdende was. Pi Scheffer begon 
werkekelijk zeer behoorlijk, het samenspel was voor amateurs goed te noemen 
en behalve het arrangement van 'Bei Dir war es immer so schön', dat in het 
Nederlandsch werd omgeroepen en in het Duitsch met een zwaar Ameri-
kaansch accent werd 'gekreund', werden er inderdaad heel aardige nummers 
gespeeld. Echter waren de noodige trompet- en saxofoonsolo's weer onvermij
delijk. Nauwelijks was er een behoorlijke chorus gespeeld, of er stond een 
verwilderd kereltje op, dat als een oerwoudbewooner op zijn instrument begon 
te toeteren. Ook na de waarschuwing, die de heeren tijdens de pauze ontvingen, 
werd het improvisatiegebrul niet minder. Integendeel, Boy Edgar legde er nog 
een schepje bovenop. In plaats van het koper had men ook eenige autoclaxons 
tegelijk kunnen laten gillen. 

De schrijver beklaagde zich vervolgens over de vele dissonanten, de door het 
'Stille-Zuidzeetrio' in een 'onverstaanbaar taaltje gezongen Hawaiianmelodieën', 
het op elk nummer improviserende 'Electro-quartet' en de 'muziekverkrachting' 
van het mondharmonicagezelschap 'de Adlers', dat begon met een Amerikaans 
nummer voorzien van een Nederlandse titel. 

Stop met deze massaopzwepingen. Laat toch de Nederlandse jeugd niet door 
dergelijke Amerikaansch-Joodsche invloeden verpest worden. Het is werkelijk 
droevig aan te zien hoe hier frissche Hollandsche jongens en meisjes, pracht-
materiaal voor Jeugdstorm en ss, zitten te wiebelen op negerklanken. 

Een verbod op Amerikaanse en Engelse muziek had weinig zin volgens de schrijver, 
omdat ter vervanging imitaties onder een Nederlandse titel gespeeld werden. 

Neen slechts door het verbieden van alle amateurbands, en het streng contro
leren van de beroepsorkesten is de hot en swing uit te bannen. Het wordt hoog 
tijd om onze eigen Nederlandse jeugd, waarvoor wij in de jeugdstorm strijden, 
weer gezond te maken en dat kan alleen door harde, ja zeer harde maatrege
len.102 

Onder de bezoekers van het concert in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen 
bevonden zich ook Dirk Beuzenberg 'die voor de controle van de te geven muziek 
aanwezig was', en WA-opperkompaan J.H. Rienderhoff. Zij hadden elkaar nog 
voor de aanvang van het programma ontmoet en waren overeengekomen dat er 
op deze en volgende avonden samengewerkt zou worden. 'Door de gegeven strenge 
orders verliep de avond lusteloos en verwijderde zich reeds een gedeelte van het 
publiek voordat de vreeselijke muziek ten einde was', aldus Rienderhoff, die op 
de bewuste avond de leiding had over een patrouille bestaande uit veertien 
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weermannen. Na afloop had hij opnieuw een onderhoud met Beuzenberg. Deze 
beloofde maatregelen te nemen opdat 'dergelijke jaszavonden niet meer kunnen 
plaatshebben'.103 

Een concert van het dans- en amusements orkest 'De Toonmeesters' onder 
leiding van pianist Charlie Nederpelt, dat op 3 oktober 1942 zou plaatsvinden in 
Diligentia, bood Beuzenberg de mogelijkheid om daadwerkelijk in actie te komen. 
Dolf Dienske, die optrad als zakelijk leider van het orkest, wilde samen met het 
Haagse Hawaii-orkest 'De Pukapaka's' een tournee door Nederland organiseren. 
Hij had daartoe van het Rijkscommissariaat reeds toestemming gekregen, op 
voorwaarde dat er geen Amerikaanse of Engelse melodieën werden gespeeld die 
tot anti-Duitse demonstraties konden leiden. Het openingsconcert stond gepland 
op 3 oktober. Nadat Dienske het uit te voeren repertoire ter goedkeuring had 
opgestuurd naar het DVK, besloot de betrokken ambtenaar van het Bureau Ver-
maaksmuziek, H. Lems, om eerst aan Beuzenberg te vragen of er bij de NKK 
wellicht bezwaar bestond tegen de deelnemende orkesten. Tijdens een bezoek van 
Dienske aan Beuzenberg bleek vervolgens dat deze, alvorens tot programmakeuring 
over te gaan, eerst een onderzoek in wilde stellen naar de capaciteiten van de 
band.104 Lems, die daartoe samen met Beuzenberg op 27 september 1942 een 
proefspel bijwoonde, vatte na afloop zijn bevindingen samen in een rapport: 'De 
stijl is te negroidisch. Het spel is onzuiver. Alles bijelkaar genomen kultureel niet 
verantwoord.' Volgens het rapport reageerde Dienske zeer verontwaardigd toen 
men hem op de hoogte bracht van deze conclusie. 'Zijn houding werd zo arrogant, 
dat de heer Beuzenberg aanleiding vond de avond voor 3 October a.s. af te gelasten.' 
Overigens meende Lems zelf ook dat, afgezien van dit 'incident', goedkeuring van 
het uit te voeren programma door het departement onverantwoord zou zijn.105 

Goverts, die door de bestuurder van het muziekgilde JJ . van IJzeren een dag 
later van de hele kwestie op de hoogte was gesteld, besliste evenwel anders. Op 
29 september ontbood hij Dienske voor een gesprek waarin hij erop aandrong het 
aanstaande concert zo rustig mogelijk te laten verlopen. Beuzenbergs beslissing 
om de bewuste avond te verbieden, was daarmee van de baan. Samen met Van 
Steensel van der Aa zat Goverts op 3 oktober in de zaal. Op het programma 
stonden naast composities van Charlie Nederpelt ook enkele Belgische, Franse en 
Duitse stukken. Bovendien zouden 'de Toonmeesters' in een kleinere bezetting, 
een zestal 'eenvoudige dansmelodieën' spelen, waaronder het zeer populaire 'Man 
kann sein Herz nur einmal verschenken'. 

Een door Beuzenberg geënsceneerd optreden van een Duitse soldaat, gekleed 
in een uniform van de Luftwaffe, verstoorde evenwel de voorstelling. Al voor de 
aanvang van het concert had deze militair, die zich voordeed als een beambte van 
de SD, Dienske gewaarschuwd dat de avond rustig moest verlopen. Na het tweede 
nummer begaf hij zich opnieuw naar het podium, met de mededeling dat de 
drummer zich teveel bewoog. Op het moment dat Charlie Nederpelt het refrein 
van 'Man kann sein Herz nur einmal verschenken' op een 'komisch-rhythmische 
wijze' herhaalde, begon het publiek echter enthousiast te applaudiseren en verliet 
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de Duitse militair in gezelschap van Beuzenberg de zaal. Tegen Goverts, die op 
het balkon zat, zei Beuzenberg dat de overvalwagen van de s D al onderweg was 
om Nederpelt te arresteren wegens 'belediging van de Duitse taal'. Tijdens de 
pauze gaf Goverts derhalve Dienske het advies om 'in verband met de omstan
digheden' Nederpelt onmiddellijk te schorsen. Aldus geschiedde. Na de pauze 
werd er zonder pianist verder gespeeld.106 

Toen achteraf door Dienske en Nederpelt werd gesuggereerd dat de hele zaak 
door Beuzenberg in scène was gezet, stuurde Goverts een uitvoerig rapport over 
diens 'vermoede bedrieglijke komedie' aan de leider van het muziekgilde Hendrik 
Rijnbergen. Deze beloofde de aangelegenheid te onderzoeken, maar liet vervolgens 
niets meer van zich horen, met als gevolg dat een echte 'ontmaskering' uitbleef 
en Beuzenberg zijn strijd tegen de amateurorkesten onverminderd voortzette.107 

Zijn optreden leidde bij steeds meer musici tot onvrede en irritatie. Volgens een 
door Van Steensel van der Aa opgestelde rapportage over de werkzaamheden van 
het muziekgilde in de eerste week van november 1942, was er een groot aantal 
klachten binnengekomen van amateurmuzikanten en caféhouders. Zij hadden 
van de afdeling Sociale Zaken van de NKK en van Beuzenberg te horen gekregen 
dat er voor amateurs geen plaats was in de N KK, en dat het engageren van dilettanten 
strafbaar was. Van Steensel van der Aa, die op dat moment optrad als plaatsver
vanger van de bestuurder van het muziekgilde JJ . van IJzeren, was van mening 
dat het standpunt van Beuzenberg onjuist was, omdat daardoor de provincie, waar 
een tekort aan professionele amusementsmusici bestond, verstoken zou blijven 
van muziek. Zijn zienswijze werd gedeeld door het hoofd van de afdeling Juridische 
Zaken Spanjaard. Deze had, na overleg met de afdeling Sociale Zaken, Van Steensel 
van der Aa verzocht alle brieven van Beuzenberg 'ten strengste te controleeren' 
en hem te verbieden met straffe maatregelen te dreigen: 'aangezien de NKK een 
overgangstijd wil vaststellen en het verbieden van musiceeren in nevenberoep 
juridisch praematuur moet worden geacht'. Door de afdeling Sociale Zaken was 
inmiddels een circulaire verstuurd waarin de klagers werd voorgehouden dat het 
niet ingedeeld worden bij een vakgroep van de NKK, alleen betekende dat zij geen 
aanspraak konden maken op sociale regelingen, waaronder het voorzieningen
fonds. Wel mochten zij 'tot nader order' blijven musiceren. Beuzenberg, die door 
Van Steensel van der Aa van een en ander op de hoogte werd gesteld, verweet 
hem 'zijn vriendjes onder de amateurs te sparen'. Hij vond dat 'de rotte plek van 
het dilettantisme zonder dralen moest worden uitgesneden', maar moest na overleg 
met de juridische afdeling inbinden.108 

Op de afdeling Muziek van het DVK stond men echter onder grote druk om 
ten aanzien van de amateurs zo snel mogelijk met een wettelijke regeling te komen. 
Daarom werd al op 3 november 1942 het 'amateur dans- en amusementsorkesten-
besluit' afgekondigd, nog vóór Van Steensel van der Aa klaar was met het schrijven 
van de daaraan verbonden voorwaarden. Het besluit was, in tegenstelling tot het 
oorspronkelijke dans- en amusementsorkestenbesluit, alleen van toepassing op 
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amateurorkesten en zou binnen vijftien dagen na afkondiging, dus op 19 november 
1942, in werking treden.10? 

Aangezien Van Steensel van der Aa zijn werk op dat moment nog steeds niet 
had afgerond, stuurde De Ranitz namens Goedewaagen op 17 november 1942 een 
brief aan de secretaris-generaal van het departement van Justitie, J.C. Tenkink, 
met de mededeling dat hij voorlopig geen vergunningen zou verlenen aan ama
teurorkesten, en dat derhalve alle amateurmusici die in het openbaar optraden, 
zich schuldig maakten aan overtreding van het amateur-dans- en amusementsor-
kestenbeluit: 'Ik moge U daarom verzoeken de Procureurs Generaal [en de] 
fungeerende Gewestelijke Directeuren van Politie, die aanwijzingen te geven, 
welke dienstig moeten worden geacht voor de naleving van het besluit.'110 

Van Steensel van der Aa maakte ondertussen snelle vorderingen met het for
muleren van de voorwaarden. Zijn eerste ontwerp droeg de titel 'Verbod van 
Negermuziek'. Met de voorschriften beoogde hij 

de volledige uitroeiing van de primitieve, negersche (vreemd-rassige) invloeden 
op de amusements- en dansmuziek, die het cultuurpeil voornamelijk van de 
jeugd van ons volk naar beneden halen, en door den omgang met bastaard-
muziek haar smaak voor het goede bederven. 

'Jazzmuziek', 'swing' en 'hot' waren derhalve verboden. 'Jazz' werd eenvoudigweg 
gedefinieerd als 'uitsluitend door Afro-Amerikaansche negers geschreven en uit
gevoerde muziek'. 'Swing' stond voor 'rubato, de veering tusschen rhythmiek en 
melodiek' ofwel 'de rhythmisch zwabberende melodie boven het machinaal con
stante metrum' en 'hot' sloeg op het 'typisch negersch-primitief gebruik van de 
instrumenten', dat gekenmerkt werd door veel vibrato en onzuivere tonen. Hierna 
volgde een lange reeks gespecificeerde verbodsbepalingen, waarvoor Van Steensel 
van de Aa uitvoerig gebruik had gemaakt van de terminologie uit zijn in 1939 
verschenen boek Jazzmuziek. De verbodslijst vermeldde onder meer: 

ongedefinieerde, afzakkende eindtonen (growl-effecten), overmatig porta
mento en glissando (Whip's), labiele verglijdingen van halve tonen, rauwe 
klanken, tonaal ongedefinieerde pralltrillers en dubbelslagen (dinges en smear), 
het gebruik van rubber dempers (plungers) ter verkrijging van 'hot'-effecten, 
het aanwenden van 'scratchy'-klarinettonen, het benutten van het trompetre-
gister boven bes tweegestreept en van het klarinetregister boven d driegestreept, 
het meer dan drie maal achtereen herhalen van éénzelfde motief (lick) in de 
solistische improvisatie, alsmede het meer dan 16 maal achtereen herhalen van 
een lick in sektie- of ensemblewerk, slagwerksoli langer dan twee maten, zg. 
'stopchorussen' voor slagwerk en tapdansers, het meer dan tweemaal in één 
programma toepassen van ostinate basvormen bekend als boogie woogie-, 
honky tonk-en barrelhousestijl, het nadrukkelijk markeeren van den tweeden 
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en vierden maattel (off-beat-efect), het gebruik van lawaai-instrumenten en 
exotisch slagwerk (rumba-instrumentarium), 'hot' zingen. 

Tenslotte noemde hij ook nog 'het inschuiven van zinlooze syllaben of tusschen-
werpsels, evenals eindelooze woordherhalingen (scat-singing). 

Hawaii-muziek was wel toegestaan, voorzover deze ten gehore gebracht werd 
door 'kleurlingen uit de Stille Oceaan', en met inachtneming van bovenstaande 
bepalingen, uitgezonderd 'een bescheiden toegepast glissando'. Ook improvisaties 
werden geaccepteerd, mits de melodie geen verwantschap vertoonde met de blues 
of 'andere negersche melodiek'. Improvisatie moest op 'Europeesche principes' 
berusten en kon alleen door 'kundige, onderlegde musici' worden beoefend. 

Ten overvloede zij er nog op gewezen, dat zoutelooze of sentimentele teksten 
de aardigste nummers kunnen bederven, dat saxofoons en syncopen Euro-
peesch zijn, dat de meeste zich noemende jazz-bands alleen maar domme, 
eentonige lawaaimuziek maken, dat violen nog steeds de edelste instrumenten 
zijn, en dat, indien de amateurs en amusementsmusici hun slaafsche naäping 
van de onbeschaafde negermuziek opgeven en zich verdiepen in onze hoog
staande Europeesche muziek, een rijke ontplooiing hiervan het gevolg zal 
zijn.111 

Na de oorlog verdedigde Van Steensel van der Aa zich tegenover de commissie 
voor de perszuivering met de stelling dat hij bij het ontwerpen van het jazzverbod 
bewust gepersifleerd had: 

In deze functie [ambtenaar bij het muziekgilde] had ik ook een concept 
verordening gemaakt, op order van Goverts, voor het uitbannen van 'negroïde' 
muziek. Ik maakte een volkomen waanzinnig en onuitvoerbaar project, 
volgens hetwelk ook geen Duitse 'Unterhaltungsmusik' meer gespeeld zou 
kunnen worden en dat dan ook niet is uitgevoerd.112 

De eerste versie van het verbod werd inderdaad afgewezen, maar de gespecificeerde 
verbodsbepalingen uit dit eerste ontwerp vormden de basis voor een tweede, 
definitieve versie, waarmee Goverts en Goedewaagen wel instemden. De titel 
luidde: 

Voorwaarden verbonden aan het verlenen van een vergunning voor dans- en 
amusementsmuziek. Verbod van negroide en negritische elementen in dans
en amusementsmuziek. 

Uiterst nauwgezet en met grote kennis van zaken presenteerde Van Steensel van 
der Aa opnieuw 'de meest van het Europeesche muziekbesef afwijkende voor
naamste kenmerken' van de Jazz. Alle specifieke begrippen uit zijn in 1939 
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verschenen boekje passeerden weer de revue, vaak in exact dezelfde formulering. 
Het enige verschil bestond daarin, dat het toepassen van een 'Whip' en een 'Dinge' 
en 'Hot-intonaties' met 'Growls' en 'Scratchy' klarinettonen, nu niet meer geoor
loofd waren. Volgens artikel twee was zelfs het vermelden van de woorden 'jazz' 
en 'jazzmuziek' in publicaties, programma's en aankondigingen verboden.11' 

Pas als de betrokken orkestleiders kennis had genomen van de aldus beschreven 
'cultureele voorwaarden' en ze verklaarden geen joodse of uit vijandelijke staten 
afkomstige muziek ten gehore te brengen, konden ze in aanmerking komen voor 
een vergunning als bedoeld in het amateur-dans- en amusementsorkestenbesluit. 
Daartoe dienden zij een speciaal formulier te ondertekenen, waarin tevens de 
bepaling was opgenomen dat met de te verlenen vergunning 'andere benoodigde 
vergunningen, zooals die van den burgemeester, de Nederlandsche Kultuurkamer, 
enz.' niet buiten werking gesteld werden.11** Behalve deze verklaring moest ook 
de repertoire-opgave, waarin zowel de onvertaalde titels als de namen van com
ponisten, arrangeurs en bewerkers stonden vermeld, in tweevoud worden inge
zonden. Pas wanneer aan beide verplichtingen was voldaan, werd de aanvraag tot 
het verlenen van een vergunning, mits deze de naam van het orkest én de namen 
en adressen van alle orkestleden bevatte, in behandeling genomen.11* Door op te 
treden zonder vergunning riskeerde men ƒ1000,- boete, danwei zes maanden 
hechtenis. Overtredingen van de stijlvoorschriften konden worden bestraft met 
ten hoogste ƒ500,- boete of drie maanden hechtenis.116 

Op 20 november, één dag na het inwerkingtreden van het amateur-dans- en 
amusementsorkestenbesluit, kwamen vertegenwoordigers van het muziekgilde en 
het DVK bijeen om te spreken over de gevolgen van de nieuwe regeling voor de 
beroepsmusici. Namens het departement waren onder anderen Goverts en Lems 
aanwezig, namens het muziekgilde Van Steensel van der Aa en Beuzenberg. Vanuit 
het oogpunt van beroepsbescherming moest voorkomen worden dat de door het 
departement geformuleerde amateurvergunning, als een werkvergunning werd 
aangewend. 'Het gevaar was niet denkbeeldig dat Amateur-musici, bij verkregen 
vergunning van het Departement, in de meening kwamen te verkeeren dat zij nu 
naar eigen goeddunken konden optreden.' Om oneerlijke concurrentie tegen te 
gaan, werd derhalve bepaald dat het optreden van amateurmuzikanten aan twee 
vergunningen gebonden zou worden, te weten: een stijlvergunning van het de
partement en een werkvergunning van het muziekgilde van de NKK. Het depar
tement zou de amateurorkesten tot 31 december de gelegenheid geven hun stijl 
in overeenstemming te brengen met de nieuwe voorschriften.11? 

Met de stijlvergunning, een door het departement goedgekeurd repertoire, een 
bewijs van aanmelding bij de NKK en een incidentele werkvergunning van de NKK, 
kon er dan eindelijk gespeeld worden. De procedure om tot musiceren te komen 
was inmiddels zo ingewikkeld en omslachtig, dat ook Van Steensel van der Aa 
hierover zijn twijfels uitte. Hij had op dinsdag 10 november 1942 een achttal 
brieven van Beuzenberg achtergehouden, omdat deze de verordening over de 
amateurdansorkesten niet had begrepen. Bij het amateur-dans- en amusementsor-
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kestenbesluit ging het niet om arbeidsaangelegenheden, maar om een stijlkeuring. 
Van Steensel van der Aa had Beuzenberg nog eens precies uiteengezet welke 
papieren vereist waren voor een niet-professioneel amusementsensemble: 

t.w. een vergunning voor den musiceerstijl van de S.G., een goedkeuring van 
het programma door de afd. MK [Muziekkeuring] van het dept., een overeen
komst betreffende de auteursrechten met het N.A.B. [Nederlands Auteursrech
ten Bureau], een vergunning van de plaatselijke politie-autoriteiten en een 
incidenteele werkvergunning van het MKG. Hierbij komt nog de aanmeldings
plicht voor de amateurs bij de NKK, individueel, indien zij tegen vergoeding, 
collectief, indien zij zonder vergoeding optreden. Deze voorschriften zijn in 
overeenstemming met de bestaande bepalingen, doch ik vraag mij af of wij op 
deze wijze het gezonde amateurisme 'bevorderen!.'118 

Goverts toonde zich eveneens ontevreden. Hij had geprobeerd de groeiende invloed 
van de NSB en de NKK op de door hem geleide muziekpolitiek in te dammen, 
maar was daar slechts ten dele in geslaagd. Halverwege de maand december drong 
hij nogmaals aan op disciplinaire maatregelen tegen Beuzenberg. Van Steensel 
van der Aa moest daarentegen zo snel mogelijk op het DVK gestationeerd worden: 
'Thans heb ik dringend iemand noodig, die juist over de musicologische ontwik
keling beschikt van Van Steensel van der Aa', schreef hij op 19 december 1942 aan 
Frans Vink: 'Ik zou U dus willen voorstellen hem toe te staan, over te gaan in 
dienst van het Departement, iets dat hij nog meer ambieert dan zijn werkkring 
bij de N.K.K.. 'U9 Behalve in verband met het beoordelen van muziekprogramma's 
en vergunningaanvragen bestond er ook grote behoefte aan deskundig personeel 
voor onder andere de 'herscholing van onvolwaardig geworden musici' en het 
'toezicht op muziekpublicaties in dagbladen en tijdschriften'.120 Goverts wilde 
Van Steensel van der Aa daarom benoemen tot 'leider van een bureau', maar Vink 
weigerde in te stemmen met zijn overplaatsing. Uiteindelijk kon hij door het 
departement alleen incidenteel en op freelance basis ingeschakeld worden voor 
muziekkeuringen en voorlichtingsbijeenkomsten.121 

Ook ten aanzien van Beuzenberg had Goverts weinig succes. Tijdens een 
vergadering van de bestuursraad van de NKK op 11 november 1942 werd het gerucht 
dat hij het ontslag van Beuzenberg had geëist, eenvoudigweg ontkend: 'Rijnbergen 
weet hier niets van en zegt, dat Goverts trouwens niets te eischen heeft.'122 Maar 
op 19 december 1942 stuurde Goverts alsnog een brief aan gildeleider Rijnbergen, 
waarin hij refereerde aan een enkele maanden eerder ingediend rapport over het 
optreden van Beuzenberg tijdens het concert van 'De Toonmeesters': 'Kunt U 
mij thans de uitslag van Uw onderzoek mededeelen? Mag ik aannemen, dat U 
zich over het verleden en de reputatie van kd. Beuzenberg voldoende op de hoogte 
hebt gesteld, alvorens hem op een post te plaatsen waar groote betrouwbaarheid 
vereischt wordt?'123 Na zorgvuldige bestudering van alle stukken besloot Rijnber
gen om Beuzenberg toch in zijn functie als bestuurder van de vakgroep amuse-
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mentsmusici van het muziekgilde te handhaven: 'Er is in deze amusementssfeer 
heel wat te saneeren, en in dit opzicht schiet hij niet te kort; integendeel.'124 

In een ambtlijke rapportage over de werkzaamheden van de afdeling Muziek 
op het DVK in de tweede helft van 1942 werden vooral de eigen verdienste ten 
aanzien van het saneren van de amusementsbranche onderstreept: 

Het was noodig gebleken de amateur dans- en amusementsorkesten, waarop 
vrijwel geen invloed kon worden uitgeoefend, onder controle te brengen, 
vooral in verband met het gehalte der door deze orkesten te produceeren 
muziek. Het doel is de cultuurvernietigende negersche invloeden, welke 
jarenlang onbelemmerd op de amusementsmuziek in Nederland hebben 
kunnen inwerken, daaruit zo veel mogenlijk te weren en de vermaaksmuziek 
op een meer Europeesche leest te schoeien. 

Voor maar liefst 300, voornamelijk kleine dansorkesten was al een aanvraag 
binnengekomen, zo meldde het rapport. Er werd 'onder bepaalde voorwaarden' 
aan deze orkesten een voorlopige vergunning uitgereikt omdat anders de kleinere 
steden verstoken zouden blijven van vermaaksmuziek: 'In deze voorwaarden zijn 
de negersche invloeden duidelijk omschreven.'125 Uit het feit dat de meeste orkesten 
die een vergunning hadden aangevraagd bij het departement onbekend waren en 
nog nooit hun repertoire ter beoordeling ingezonden hadden, concludeerde men 
dat het amateur-dans- en amusementsorkestenbesluit zeer noodzakelijk was.126 

Volgens een door de SA opgesteld jaaroverzicht hadden echter ook de Duitsers 
een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van de nieuwe regeling. 

Mit beginn der Winterspielzeit tauchten wiederum Organisationen und 
Vereine mit Unterhaltungsmusikveranstaltungen in der Öffentlichkeit auf, 
deren in typisch englisch-amerikanischer Aufmachung dargebotene Jazzmusik 
eine demoralisierende Wirkung auf das Publikum ausübte. Auf hiesige Anre
gung hat am 4.11.42 das niederländische ministerium für Volksaufklärung und 
Künste bekanntgegeben, dass Amateur-, Tanz- und Unterhaltungsorchester 
nicht mehr ohne Genehmigung des Generalsekretärs auftreten dürfen.127 

Alle orkesten die niet uitsluitend uit professionele musici bestonden, moesten een 
vergunning aanvragen. Op 24 december 1942 schreef Goedewaagen aan de secre
taris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, K.J. Frederiks, dat die 
verplichting eveneens gold voor 'orkesten, waarvan ook maar een enkel lid een 
ander beroep heeft, hetgeen door middel van het persoonsbewijs eenvoudig te 
controleren is'. Om te voorkomen dat persoonsbewijzen bij de bevolkingsregisters 
werden aangeboden ter verandering van een willekeurig beroep in dat van musicus, 
vroeg Goedewaagen aan Frederiks om ook de burgemeesters ter zake in te lichten. 
Door zich als professioneel musicus te laten registreren, zouden amateurs immers 
de vereiste vergunning gemakkelijk kunnen omzeilen. Verandering van het op 
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het persoonsbewijs vermeldde beroep diende derhalve vergezeld te gaan van een 
verklaring van geen bezwaar, afgegeven door de president van de NKK.128 

Eind 1942. Er was nu een dans- en amusementsorkestenbesluit, een verplichte 
repertoirekeuring en een wettelijk verbod op het voeren van buitenlandse orkest
namen, maar door de beperkte ambtelijke capaciteit en het gebrek aan deskundige 
controleurs kwam de 'zuivering' van de lichte muziek in de praktijk maar moeilijk 
op gang. In een aan het begin van 1943 opgesteld overzicht van 'het Nederlandsche 
Muziekleven' viel onder de kop 'Vermaaksmuziek' dan ook niet meer te lezen 
dan een zakelijke mededeling: 'Departement houdt toezicht op de prestaties der 
orkesten, waakt tegen excessen, heeft alle muziek met niet-Europese stijlelementen 
verboden.'129 
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