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HOOFDSTUK 9 

Uitbanning van jazzmuziek 1943-1945 

Vooralsnog lieten de praktische resultaten van alle maatregelen veel te wensen 
over. 'Wie erst jetzt bekannt wurde, brachte die Sängerin Rie Helmig innerhalb 
eines von Tanzorchester Les Georgiens am 19.12.1942 in der Harmonie zu Gro
ningen veranstalten Unterhaltungsabend die Schlager "Sonny Boy", "Steeplees 
Creepels" [sic], "My own Romance" und andere zu gehör', zo meldde de Be
fehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, W. Harster, in januari 1943 aan 
Goverts. Alhoewel alle nummers in het Frans gezongen werden, reageerde het 
publiek telkens weer met een 'fast demonstrativ applaus': 

Die Kapelle selbst brachte die englischen Schlager 'Spangeld Nerves' (Ver
rückten Nerven) und 'You make me crazy' (Du machst mich verrückt). Nach 
diesen Schlagern setzte ebenfalls ein nicht endenwollender Beifall ein.1 

Om soortgelijke Wachten in de toekomst te voorkomen, stelde Goverts harde 
maatregelen in het vooruitzicht. 'Het is dienstig er nogmaals op te wijzen, dat het 
neegeren van aanwijzingen van het Departement niet meer zooals tot nog toe 
door de vingers zal worden gezien', aldus de waarschuwing in een conceptartikel, 
bedoeld ter publicatie in De Musicus. Musici die zich schuldig maakten aan het 
ten gehore brengen van 'Amerikaanse, Engelse en andere verboden muziek', werden 
bestempeld als 'onbetrouwbaar' en konden om die reden uit het muziekgilde 
worden verwijderd: 'Met ingang van heden zal men dus niet meer met uitvluchten 
behoeven aan te komen als: "een buitenlandsche zender speelt het ook" of "ik 
wist niet dat het een ongewenscht nummer was".'2 

Ook perspublicaties over ongewenste muziek waren verboden. Tijdens de 
persconferentie van 9 juni 1942 op het DVK bestond daarover aanvankelijk nog 
verwarring — mocht er nu wel of niet aandacht worden besteed aan Strawinsky's 
zestigste verjaardag? - maar inmiddels had men op de afdeling Muziek een gede
tailleerd persvoorschrift ontworpen: het plaatsen van advertenties voor en recenties 
van uitvoeringen die niet door het departement waren goedgekeurd, was niet 
langer toegestaan. Een advertentie of redactioneel bericht mocht alleen worden 
opgenomen, als bij de aanbieding een door het DVK gecontroleerd programma 
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voorzien van een goedkeuringsstempel was ingesloten. De maatregel was uitslui
tend bedoeld voor uitvoeringen van 'muziek- of zangverenigingen'. Bij concerten 
van de acht gesubsidieerde symfonie-orkesten en het Gemeentelijk Theaterbedrijf 
Amsterdam hoefde geen goedkeuringsbewijs te worden overlegd en datzelfde gold 
voor uitvoeringen van onder andere de Stichting Nationaal Zangfeest, de Neder-
landsch-Duitsche Kultuurgemeenschap en 'Dietsche' organisaties zoals de 
Reichsschule Valkenburg, de Hitlerjugend en de Bund Deutscher Mädel.3 

Het ambtelijk offensief 

Ondanks herhaalde oproepen in de dagbladen om programma's en repertoires 
vooraf door het DVK te laten controleren, hielden de klachten over het spelen van 
ongewenste muziek aan. Goverts achtte het daarom gewenst dat er nadere richt
lijnen voor de politie werden opgesteld. 'Om verdere moeilijkheden te voorkomen' 
zou de politie bij het verlenen van muziekvergunningen voortaan moeten vragen 
naar een schriftelijke verklaring van het DVK, 'inhoudende dat tegen de uitvoering 
van het muziekprogramma geen bezwaar bestaat'.4 Op 4 januari 1943 werd aan 
de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, K.J. Frederiks, 
het verzoek gericht om een dergelijke instructie uit te vaardigen. Tien dagen later 
ontvingen alle burgemeesters een schrijven ter zake van de gevolmachtigde voor 
de Reorganisatie van de Nederlandsche Politie, Leo Jakobus Broersen: 

Naar de Secretaris-Generaal van het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten mededeelt, heeft het Rijkscommissariaat aan dit Departement opge
dragen er voor te waken dat in het bezette Nederlandsche gebied geen door 
joden gecomponeerde of bewerkte muziek ten gehoore wordt gebracht en 
evenmin muziek van componisten, die staatsburger zijn van landen, welke 
thans nog actief aan den strijd tegen de asmogendheden deelnemen, met 
inbegrip van Polen. Ik verzoek U, hiermede rekening te houden bij het 
verkenen van vergunningen voor muziekuitvoeringen. 

Alleen wanneer de aanvragers een bewijs konden overleggen waaruit bleek dat het 
DVK de ten gehore te brengen muziek had goedgekeurd, mocht een vergunning 
worden verleend. Het schrijven vermeldde bovendien dat voor 'mechanisch 
gereproduceerde muziek' eveneens de goedkeuring van het DVK vereist was, hetgeen 
betekende dat ook café- en zaalhouders hun grammofoonplatenrepertoires ter 
keuring moesten gaan inzenden.5 

In de voorafgaande maanden hadden diverse controleurs van de departementale 
dienst Radio- en Filmcontrole al gerapporteerd over de in cafés ten gehore gebrachte 
grammofoonmuziek. Zo meldde standplaatscontroleur P. de Groot dat hij op 16 
september 1942 in café Swanenberg aan de Molenstraat te Roosendaal maar liefst 
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33 'vermoedelijk verboden gramofoonplaten' had aangetroffen, waaronder The 
Japanese Sandman (Odeon 0.5252 b), Begin the beguine (Kristal 22055) e n Chasing 
Shadows (Decca F 42144). 'Bovenstaand café staat bekend als een zaak waar de 
Engelsche ziekte heerscht. Teneinde nu de vermaaksmuziek 'weer een gezond 
en eerlijk karakter' te geven, had men op de afdeling Muziek besloten dat het 
programma van elke openbare muziekuitvoering drie weken van te voren in 
drievoud moest worden ingezonden.7 Ook caféhouders, die in hun zaak gram
mofoonplaten afspeelden, dienden zich aan deze regel te houden. In maart 1943 
werden de 'exploitanten van drankwetinrichtingen en feestgebouwen' in Amster
dam op de hoogte gesteld van de nieuwe maatregel middels een rondschrijven 
van burgemeester Voûte. 

U zult te allen tijde moeten kunnen aantoonen, dat de in Uw inrichting ten 
gehoore gebrachte muziek is goedgekeurd. In verband hiermede geef ik U in 
overweging een lijst van de in Uw bezit zijnde gramofoonplaten ter goedkeu
ring in te zenden aan vorengenoemd Departement. Door de politie zal 
binnenkort een aanvang met de controle op de hiervoor omschreven maatregel 
worden gemaakt. 

Ook de ambtenaren van de dienst Radio- en Filmcontrole moesten, wanneer zij 
in een café verboden grammofoonplaten aantroffen, de plaatselijke politie te 
waarschuwen, die dan vervolgens de platen moest verpakken en verzegelen. 
'Verboden platen worden niet in beslag genomen', zo luidde het voorschrift, 'zij 
blijven eigendom van de oorspronkelijke bezitters'. Overigens diende ook in 
fabrieken en werkplaatsen, waar grammofoonmuziek ten gehore werd gebracht, 
een goedgekeurd repertoire aanwezig te zijn en wanneer particulieren in het 
openbaar verboden grammofoonplaten draaiden, bijvoorbeeld in hun tuin, moest 
de politie gewaarschuwd worden, die dan op grond van burengerucht kon ingrij
pen.9 

Op het DVK werden alle zeilen bijgezet om de brievenstroom te verwerken die 
na het versturen van de nieuwe politie-instructies op gang was gekomen. De 
medewerkers van het bureau Lichte Muziek verrichtten gedurende de eerste 
maanden van 1943 vaak overwerk teneinde achterstand in de correspondentie te 
voorkomen. In februari behandelde men niet minder dan 1100 brieven aangaande 
programma's en repertoirekeuringen: een toevloed, die volgens het maandverslag 
van de afdeling Muziek werd veroorzaakt doordat verzuimd was een overangs-
termijn te stellen. Daarnaast kwamen er ook nog 52 aanvragen van muziekuitgevers 
binnen ter verkrijging van een drukvergunning, doch deze konden wegens ziekte 
van een der ambtenaren niet worden afgehandeld.10 In maart 1943 werden er 70 
aanvragen voor een drukvergunning ingeboekt en bedroeg het aantal programma-
en repertoirekeuringen 844.11 

Volgens het verslag van het bureau Vermaaksmuziek over het eerste kwartaal 
van 1943 dienden er bij deze keuringen strenge maatstaven gehanteerd te worden: 
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'Het is niet de bedoeling, ons volk de rhytmische vermaakmuziek te ontnemen, 
doch wel, om de niet-Europeesche stijlinvloeden (hot en swing) hieruit grondig 
te verwijderen.'12 Tot die niet-Europese stijlinvloeden rekende men ook de Ha-
waii-muziek. 'Het beoefenen van exotische muziek (negers, Stille Zuidzee enz.) 
is geenszins bevordelijk voor de muzikale ontwikkeling der jeugd', schreef Goverts 
in maart 1943 aan de vertegenwoordiger van een Hawaii-orkest. De prioriteit van 
de overheid lag bij het propageren van Europese muziek en om die reden had hij 
besloten om 'in principe' geen vergunningen zoals bedoeld in het amateur-dans
en amusementsorkestenbesluit van november 1942 te verstrekken aan Hawaii
ensembles. 'Tegen de Hawaii-gitaar heb ik geen overwegende bezwaren, wel tegen 
de daarop uitgebrachte Hawaii-muziek, omdat zij onvolksch is.'13 

In totaal werden er op het bureau Lichte Muziek gedurende de eerste drie 
maanden van 1943 zo'n 2500 programma's gekeurd. Om het componeren van 
vermaaksmuziek 'met een beschaafd Europeesch karakter' te stimuleren, had men 
zich bovendien voorgenomen om jaarlijks prijzen ter beschikking te stellen. 

Voorts is aan de voornaamste dans- en amusementsorkesten de verplichting 
opgelegd, om vóór aanvang van elke uitvoering het publiek mede te deelen, 
dat buitensporige bijvalsbetuigingen (zooals fluiten, stampen en gillen), welke 
soms aan waanzin grenzende afmetingen aannamen, in strijd met een gezonde, 
Nederlandsche geest en derhalve verboden zijn.14 

Toch bleek het in de praktijk vaak moeilijk om overtredingen van de stijlvoor
schriften en uitbundige reacties van het publiek te voorkomen. Van Steensel van 
der Aa trachtte daarvoor in De Wereld der Muziek een verklaring te geven. Ondanks 
het feit dat alle contacten met Amerika al ruim drie jaar geleden waren verbroken, 
waren talloze muziekdocenten nog dagelijks verwikkeld in 'den strijd tegen 
overdreven jazzlusten van een opgroeiend geslacht'. 'Wij hebben hier te doen met 
een voortwoekering, die daarom welig kan blijven tieren, wijl ook de Europeesche 
vermaaksmuziek door en door met jazzelementen is volgepropt.' Uitschakeling 
van één element, bijvoorbeeld de 'melodie van den Schlager in Amerikaanschen 
stijl', had automatisch tot gevolg dat een ander element op de voorgrond trad, 
waardoor 'een volkomen uitroeiing van het jazz-idioom in de Europeesche ver
maaksmuziek een doelstelling lijkt, die pas na jaren van vlijtige voorlichting en 
oefening in het vermijden van een eenmaal aangeleerde ondeugd kan worden 
verwezenlijkt.'15 Voor Frans Vink was een dergelijk lange termijn evenwel onac
ceptabel. Tijdens een vormingsbijeenkomst voor ambtenaren van de NKK wees 
hij erop dat de voorkeur van het grootste deel van het Nederlandsche volk uitging 
naar amusementsmuziek. Juist daarom was het van belang 'om met alle kracht 
deze soort muziekbeoefening te saneeren, te zuiveren van die verdoemd onreine 
geestelijk verwilderende en smaakbedervende negerinvloeden'.16 

Ondertussen bleek uit concertverslagen in de pers en diverse rapporten van de 
departementale Buitendienst, dat ook de professionele orkesten zich niet aan de 
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repertoire- en stijlvoorschriften hielden. Bij Klaas van Beeck stonden bijvoorbeeld 
De ramp in de Zoutmanstraaten Kamperfoelie Roos op het programma, verwijzingen 
naar respectievelijk South Rampart Street en Honeysuckle Rose, terwijl het orkest 
van Ernst van 't Hoff de hit Don 't sit under the apple tree ten beste gaf, onder de 
titel Surrogaat Tabak. De 'Ramblers' waren in Antwerpen en Brussel ongekend 
populair met Vous avez un beau chapeau madame, een kopie van het bekende 
Amerikaanse lied Idaho van componist Jesse Stone. Maar ook de veelvuldig tijdens 
concerten in Nederland uitgevoerde composities van Jack Bulterman, zoals Grand 
Hotel, Studio 10 en Hindernisrennen (voorheen Steeple Chase) hadden een hoog 
swing gehalte en deden in stijl, timing en klank niet of nauwelijks onder voor het 
moderne Amerikaanse repertoire. Hetzelfde gold voor het nummer Twee Klaveren 
van Ferry Barendse, alsmede voor het populaire swingthema Studio 24 van de in 
Amerika geboren Belgische gitarist/arrangeur Frank Engelen. In het in 1942 door 
de eveneens uit België afkomstige componist David Bee geschreven Obsession, dat 
ook op het repertoire van de 'Ramblers' stond, viel zelfs al een voorafschaduwing 
van de bebop te ontwaren.17 

Het 'hot-repertoire' van de 'Ramblers' werd vooral tijdens live-concerten ge
speeld en was bijzonder populair bij de jeugd. Bovendien doorspekte Masman bij 
deze gelegenheden zijn aankondigingen en conferences vaak met cynische humor, 
hetgeen de sfeer nog extra ten goede kwam. 'Iemand, die enkele jaren voor de 
v.A.R.A. heeft gespeeld is politiek geschoold', constateerde de Friesche correspon
dent van het Nationale Dagblad op 8 juli 1943 naar aanleiding van een 'Ramblers'-
concert in Leeuwarden. Het orkest was zojuist teruggekeerd van een tournee uit 
België en volgens Masman hadden ze vandaar veel boter en eieren meegenomen, 
want dat was nu eenmaal de gewoonte als je een vreemd land bezocht. 

Het lust ons niet om al dergelijke kleine hatelijkheidjes in volgorde op te 
tekenen, maar als Masman meent, dat hij rustig voort kan gaan, om op avonden 
die niet worden uitgezonden via den zender of de distributie, een verkapte anti-
Duitsche actie te voeren, dient hij te verdwijnen. Ook de leden van het dans
orkest kunnen wellicht een plaatsje krijgen in elders gevestigde industrieën. 
Zo'n slagwerker bijvoorbeeld, zou op en scheepstimmerwerf lang geen beroerd 
figuur slaan.18 

Een maand later was ook voor Goverts de maat vol. Op 10 augustus 1943 schreef 
hij aan Masman dat het optreden van diens orkest niet volgens de door hem 
gegeven richtlijnen verliep. Al eerder had hij duidelijk gemaakt dat zinspelingen 
over distributievoorschriften, smokkel en zwarte handel achterwege dienden te 
blijven: 'Bovendien heb ik aanwijzingen gegeven betreffende het tegengaan van 
onbeschaafd applaus en van den negerstijl der dansmuziek, aan welke aanwijzingen 
evenwel niet de hand wordt gehouden.' Omdat Goverts de formatie van Masman 
beschouwde als een der beste dansorkesten, had hij gemeend de verantwoorde
lijkheid voor het nakomen van de departementale voorschriften geheel aan de 
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orkestleider te kunnen overlaten en zich te beperken tot het geven van aanwijzingen 
betreffende de stijl. Nu echter bleek dat het orkest niets had ondernomen om het 
ongewenste element in de ten gehore gebrachte muziek te beteugelen en Masman 
onduldbare opmerkingen bleef maken, zag hij zich tot zijn spijt genoodzaakt in 
te grijpen. Masman hoorde zich te houden aan de door Van Steensel van der Aa 
geformuleerde 'voorwaarden verbonden aan het verleenen van een vergunning 
voor dans en amusementsmuziek', waarvan een exemplaar was bijgevoegd. 

Ik draag U op met ingang van heden de bijgaande Voorwaarden als grondslag 
van Uw musiceeren voor zaalpubliek en voor den Nederlandschen Omroep 
te gebruiken. Deze Voorwaarden zullen binnenkort voor alle beroepsorkesten 
verplicht worden gesteld. 

Verder moesten zowel het repertoire als de conference voortaan in duplo ter 
keuring worden ingediend. De repertoirelijst diende vergezeld te gaan van kla
vieruittreksels of bewerkte partituren, en de volledige tekst van alle op de lijst 
vermeldde nummers moest eveneens meegezonden worden: 

Improvisaties op de goedgekeurde nummers zullen niet zijn toegestaan totdat 
mij duidelijk blijkt dat hierbij niet de bedoeling aanwezig is om een negersche 
stemming te verwekken. Niet nakoming dezer voorschriften zal tot gevolg 
hebben dat door mij bevorderd zal worden, dat U geen toestemming meer 
wordt verleend, in het openbaar muziek ten gehoore te brengen.'9 

De voorzichtige formulering van het dreigement was ingegeven door de moeilijk
heden die het departement ondervond bij de tenuitvoerlegging van strafmaat
regelen. In de eerste helft van 1943 was door de politie slechts enkele malen 
proces-verbaal opgemaakt tegen een orkest dat het amateur-dans- en amuse-
mentsorkestenbesluit had overtreden of de verplichte repertoirekeuring had ge
negeerd. Het merendeel van de door de Buitendienst gerapporteerde gevallen werd 
afgedaan met een waarschuwing, danwei nader onderzocht. Ondanks een 'om
vangrijke correspondentie met burgemeesters en politieautoriteiten' over de door 
de Buitendienst gerapporteerde 'nalatigheden op dit gebied', bleef de sanctionering 
van overtredingen problematisch.20 

Volgens Goverts kwam dat omdat er 'nog steeds' geen rechtsvoorschriften waren 
op grond waarvan het spelen van ongewenste muziek en het draaien van ongewenste 
grammofoonplaten bestraft kon worden. Derhalve opperde hij op 20 augustus 
1943 - tien dagen nadat hij zijn brief aan Masman had verstuurd - het idee om 
het ten gehore brengen van ongewenste muziek als een Duits-vijandige betoging 
aan te merken, waardoor er wellicht wel een rechtsgrond voor vervolging zou 
ontstaan. In de betreffende nota voor De Ranitz schreef Goverts dat hij bij het 
doorlezen van verordening 1/1943 was gestuit op artikel 18, waarin 'Duitschvijandige 
betoogingen van eiken aard' strafbaar werden gesteld. 
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Bij mij rijst thans de vraag of ons Departement eenzijdig kan vaststellen welke 
muziekuitvoeringen Duitschvijandig zijn, en zo ja, of wij op grond van art. 18 
de politie kunnen opdragen maatregelen te nemen.21 

De Ranitz antwoordde ontkennend. Hij was van mening dat een muziekuitvoering 
moeilijk kon worden aangemerkt als een betoging, behoudens zeer uitzonderlijke 
gevallen bijvoorbeeld wanneer er uitsluitend werken van joodse, Engelse, Russische 
of Poolse componisten werden gespeeld. Hij achtte het bovendien ook niet gewenst 
om politie-optreden te gelasten tegen orkesten die al of niet met opzet een verboden 
muziekstuk in hun repertoire hadden opgenomen. 

Wanneer het gewijzigde Dans- en Amusementsorkestenbesluit in werking is 
getreden, wat binnen niet al te langen tijd het geval kan zijn, kan hiermede 
voldoende druk worden uitgeoefend op de orkesten. Het is dan niet meer 
noodig een nieuw wetsvoorschrift te maken.22 

Vier weken later, op 21 september 1943, werd het 'Besluit betreffende wijziging 
van het Amateur Dans- en Amusementsorkestenbesluit' afgekondigd in de Ne-
derlandsche Staatscourant. In de nieuwe versie was het woord 'amateur' geschrapt, 
waardoor de regeling nu ook gold voor beroepsorkesten. Volgens het maandverslag 
van de afdeling Muziek was daarmee de jazz- en negermuziek in Nederland 
definitief van de baan: 

Dit is een zeer belangrijke maatregel. Nederland is het eerste land, hetwelk 
door wettelijke maatregelen voorgoed deze onteerende invloeden uit de 
amusementsmuziek bant.23 

Volgens artikel twee van het gewijzigde dans- en amusmentsorkestenbesluit trad 
de nieuwe regeling in werking dertig dagen na afkondiging van het besluit. Dat 
betekende dat geen enkel dans- show- of amusementsorkest na 20 oktober 1943 
nog in het openbaar mocht optreden zonder een door het DVK afgegeven vergun
ning. Later werd die datum verlegd naar 1 december 1943, omdat niet alle 
vergunningaanvragen binnen de gestelde termijn konden worden afgehandeld.24 

In september kwamen er op het bureau Lichte Muziek al 380 aanvragen binnen 
en in oktober liep dat aantal op tot 903.2J 

Om voor de vergunning in aanmerking te komen, dienden nu ook de profes
sionele orkestleiders schriftelijk te verklaren dat ze kennis hadden genomen van 
de door Van Steensel van der Aa opgestelde stijlvoorwaarden en dat aan alle 
orkestleden een exemplaar van deze voorwaarden was verstrekt. Het departement 
zag er bovendien op toe dat alle 'composities met sterk negerschen inslag' uit de 
repertoires werden verwijderd.2 Ook NO-directeur Herweyer ontving daartoe 
instructies. Op 24 september 1943 kreeg hij van het hoofd van de afdeling Radio, 
D.A. de Rooy, te horen dat het uitzenden van de herkenningsmelodie van het 
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orkest van Theo Uden Masman, Farewell Blues, voortaan beperkt diende te blijven 
tot enkele 'zeer korte herkenningsstrophen'. Volgens De Rooy werd het nummer 
zowel aan het begin als aan het eind van Masmans radio-optredens gedurende 
lange tijd ten gehore gebracht 'op een wijze die zeker niet te vereenigen is met de 
richtlijnen inzake de negroïde en negritische muziek': 'Ik moge U verzoeken er 
op toe te zien dat de bewerking van deze herkenningsmelodie niet gebruikt wordt 
om negroïde en negritische elementen in het programma te brengen.'27 

In oktober 1943 stelde men 'in verband met de opgedane ervaringen' ook nog 
nadere richtlijnen op aangaande de houding van show- en dansorkesten tegenover 
het publiek. Deze richtlijnen werden toegevoegd aan de 'voorwaarden' en kwamen 
grotendeels overeen met de aanwijzingen die Goverts al eerder aan Masman had 
gestuurd. De dansorkesten dienden elke onbeschaafde uiting te vermijden. Tegen 
het brengen van enkele vrolijke, humoristische 'schetsen' per avond bestond geen 
bezwaar, mits de uitvoering het prestige van de kunstenaar niet zou aantasten, 
maar conferences over bijvoorbeeld de door de overheid uitgevaardigde distribu
tievoorschriften waren verboden. De orkestleider werd verantwoordelijk gesteld 
voor de houding van het publiek. Hij moest erop toezien dat het applaus niet 
ontaarde in fluiten, schreeuwen of stampen. 'Rhythmisch meeklappen' was even
eens ontoelaatbaar. De orde moest onder alle omstandigheden gehandhaafd blijven 
en derhalve was ook het 'overmatig gebruik van de Hawaii-guitaar' niet toege
staan.28 

Volgens het maandverslag van het bureau Lichte en Mechanische Muziek over 
oktober 1943, waren de in de 'voorwaarden' vervatte bepalingen er op gericht 

een aanvang te maken met het herstel van de Europeesche geest in de hier te 
lande gemaakte dans- en amusementsmuziek, door laatstgenoemde te ontdoen 
van die primitief-negroïde en/of -negritische muziekelementen, die geacht 
kunnen worden op opvallende wijze in strijd te zijn met de Europeesche 
klankvoorstelling. 29 

Om de ambtenaren van het muziekgilde en van de afdeling Muziek op het DVK 
duidelijk te maken wat nu precies 'primitief negersche muziekelementen' waren 
en hoe men deze kon herkennen, hield Van Steensel van der Aa in oktober 1943 
op het departement een voordracht waarin de 'voorwaarden' aan de hand van 
enkele muzikale illustraties nader werden toegelicht. Al eerder, op 28 september, 
had hij zijn stijlvoorschriften besproken met vertegenwoordigers van de voor
naamste orkesten en ook dit initiatief werd in oktober voortgezet met enkele 
cursusmiddagen voor leiders en arrangeurs van bekende Nederlands dans- en 
amusementsorkesten: 'wijl gebleken is, dat verscheidener hunner zich onbewust 
van de verboden vormen bedienen'. Voorgesteld werd om in de toekomst een 
verplichte vormingscursus voor orkestleiders en arrangeurs te organiseren.30 

Overigens beschreef Van Steensel van der Aa in zijn musicologische beschou
wingen juist het optreden van Theo Uden Masman als een voorbeeld voor andere 
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okestleiders. In een artikel in Het Volk noemde hij Masman een 'bekwaam 
volksmenner'. 

Zijn muziek pendelt niet onafgebroken heen en weer tussen ruggegraatloos 
en sentimentel gezwijmd of felle, obsederende negerrhythmen. Hij geeft iets 
van alles met mate en zijn middenweg is toch niet zoo 'gulden', dat hij alle 
karakter verliest. Men kan ontzag hebben voor het inzicht, waarmede hij zijn 
in cultureel opzicht bandeloos opgegroeide jeugdige toehoorders in toom 
houdt.31 

In november 1943 ontvingen alle orkestleiders die een speelvergunning hadden 
aangevraagd een vragenlijst waarop de namen en adressen, alsmede de op het 
persoonsbewijs vermelde beroepen van alle orkestleden moesten worden ingevuld. 
Tevens diende men aan te geven of de betrokken musici zich hadden aangemeld 
bij de NKK en ook of de naam van het orkest was goedgekeurd door de NKK. In 
het begeleidend schrijven vestigde Goverts nog eens de aandacht op de sancties 
die konden worden opgelegd: ƒ500,- of drie maanden hechtenis voor het overtre
den van de stijlvoorschriften; ƒ 1000,- of zes maanden hechtenis, wanneer men 
zonder vergunning in het openbaar optrad.32 De teruggezonden vragenlijsten 
gaven in november 1943 aanleiding tot veel correspondentie, zo meldde het 
maandoverzicht van de afdeling Muziek, maar over de aangekondigde vormings
cursussen werd in het verslag met geen woord meer gerept. Wel was er sprake van 
'een nauwe samenwerking' met het muziekgilde en de NKK: 'Aan eenige orkest
leiders werd eerst een vergunning uitgereikt, nadat het Muziekgilde de aanvragers 
op vakbekwaamheid en betrouwbaarheid had getest.'33 

Orkestleiders die zich niet hielden aan de repertoire-en stijlvoorschriften, liepen 
het risico dat hun vergunningaanvraag werd afgewezen. Ernst van 't Hoff was de 
eerste die dat overkwam. Omdat zijn orkest tijdens een concert in het Haagse 
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen Engelse en Amerikaanse composities had 
gespeeld die onder een Nederlandse titel werden aangekondigd, weigerde het 
departement hem in december 1943 een vergunning te verlenen. Volgens het 
bureau Lichte en Mechanische Muziek was de maatregel genomen als voorbeeld 
voor andere grote showorkesten. Het was de bedoeling in de komende tijd strenger 
te gaan controleren en te onderzoeken welke orkesten in strijd handelden met de 
voorschriften van het DVK. 'Slechts één waarschuwing zal worden gegeven.'34 

Om aan de strenge controles te ontkomen, namen steeds meer jazzmusici hun 
toevlucht tot een Hawaii-ensemble. 'Er wordt, sinds de hot-jazz het veld heeft 
moeten ruimen, veel "gehawaiiand"', constateerde de journalist Jan Ubink al in 
1942, kort nadat het amateur-dans- en amusementsorkestenbesluit van kracht was 
geworden: 'Te veel want er is veel kaf onder het koren.'35 Na de afkondiging van 
het gewijzigde dans- en amusementsorkestenbesluit verschuilden veel musici zich 
opnieuw achter exotische kostuums en decors om aan de aandacht van het 
departement en de kultuurkamer te ontsnappen, maar al in november 1943 werden 
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de eerste tegenmaatregelen aangekondigd. Om een einde te maken aan de 'z.g. 
Hawaii-avonden', bepaalde het DVK dat professionele Hawaii-ensembles alleen 
nog in combinatie met 'niet-Hawaii-orkesten' mochten optreden: 'Het voornemen 
om aan amateur Hawaii- of Krontjongorkesten geen vergunning uit te reiken 
blijft ongewijzigd.'36 

Op 16 december 1943 vond er 'ten aanzien van deze brandende kwestie' op het 
departement een bespreking plaats met vertegenwoordigers van de NKK. Naast 
Goverts en zijn ambtenaren waren onder anderen Dirk Beuzenberg en waarnemend 
algemeen bestuurder Dirk Spanjaard aanwezig.37 Men kwam tot de conclusie dat 
aan 'de vele als paddestoelen uit den grond rijzende Hawaii-ensembles' een halt 
moesten worden toegeroepen en daartoe bood het dans- en amusementsorkesten-
besluit voldoende mogelijkheden. Voortaan mochten alleen ensembles die daar
voor een vergunning hadden gekregen nog optreden in een Hawaii-kostuum 'of 
althans wat hiervoor meestal doorgaat', en dan nog uitsluitend als onderdeel van 
een toneel- of variétéprogramma en niet meer dan ten hoogste twee maal twaalf 
minuten per avond: 'Bekende Nederlandsche, Duitsche (in het algemeen Euro-
peesche) schlagers, die niet voor Hawaii-ensembles gedacht of geschreven zijn, 
zullen van de repertoires moeten worden afgevoerd.' In totaal zou aan maximaal 
zes beroeps Hawaii-ensembles een vergunning gegeven worden. Alle anderen 
moesten eerst hun naam en hun speelstijl wijzigen en 'zich tot een normaal orkest 
omschakelen'.^8 

Ook de Nederlandsche Omroep diende de programma's te 'zuiveren' van 
Hawaii-muziek. Al op 24 november 1943 had Goverts dat schriftelijk meegedeeld 
aan Herweyer, die vervolgens verklaarde met 'het verbod' rekening te zullen 
houden. Omdat er in talrijke arrangementen en grammofoonplaten 'hawaian-
effecten' waren verwerkt, verwachte hij echter wel 'dat deze nog eenige tijd worden 
gespeeld'.39 Goverts kon daarmee akkoord kon gaan, maar dan uitsluitend wanneer 
het slechts om 'sporadisch toegepaste hawaian-effecten' ging.4° 

Behalve een drastische beperking van het aantal Hawaii-ensembles en een 
verscherpte controle op 'showorkesten', die zoals Ernst van 't Hoff de regels 
overtraden, werd in december 1943 ook een betere samenwerking met de politie 
in het vooruitzicht gesteld. Tijdens een bespreking op het directoraat-generaal 
van politie had De Ranitz van stafchef J.P. Kooymans de toezegging gekregen dat 
aan alle politie-autoriteiten bevel zou worden gegeven om aan verzoeken van de 
president der NKK onmiddellijk gevolg te geven: 'Dit brengt met zich mede dat, 
indien de President een bepaald artist niet wenscht te doen optreden, dit met 
behulp van de politie verhinderd kan worden. De wnd President acht dit een zeer 
groot succes.'41 

Vooralsnog leverde echter het repertoire- en vergunningenbeleid van het DVK 
nog de meest tastbare resultaten op. Sinds augustus 1943, toen de klachten van 
het Rijkscommissariaat over de 'Ramblers' binnenkwamen en er een ambtelijk 
offensief tegen ongewenste muziek werd ingezet, was het aantal muziekprogram
ma's en grammofoonplatenrepertoires dat ter keuring werd ingezonden drastisch 
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gestegen. Handelde men in juni, juli en augustus nog respectievelijk 715, 999 en 
922 repertoires en programma's af, in september, oktober, november en december 
waren dat er achtereenvolgens 1213, 1802, 1100 en 1220.42 Het grote aantal voor 
oktober werd grotendeels veroorzaakt door de wijziging van het dans- en amuse-
mentsorkestenbesluit, als gevolg waarvan 903 vergunningaanvragen binnenkwa
men en veel extra repertoire-opgaven moesten worden beoordeeld. In het betref
fende maandverslag werd echter tevens geconstateerd dat 'in verband met de 
scherpere controle der ambtenaren van den Buitendienst' ook het aantal ter keuring 
ingezonden grammofoonplatenrepertoires gestadig was toegenomen. Bovendien, 
zo meldde het verslag, wist het bureau Algemene Aangelegenheden te bereiken 
dat, dankzij de medewerking van de burgemeester van Haarlem, op tweede kerstdag 
het Weihnachtsoratorium van Bach zou worden uitgevoerd in het plaatselijk 
Concertgebouw, 'in plaats van de voorgenomen jazz-muziek'.43 

Dat men zich op het DVK sinds augustus 1943 in verhoogde mate bezighield 
met de bestrijding van jazzmuziek, had overigens niet alleen gevolgen voor 
amusementsorkesten en horeca-exploitanten die in hun zaak een plaatje wilden 
draaien. Het ambtelijk offensief richtte zich evenzeer op ongewenste bladmuziek-
uitgaven en trof zodoende ook muziekuitgevers. 

Vanwege de hoge werkdruk op het bureau Lichte Muziek was er al in februari 
1943 een achterstand ontstaan in de behandeling van de ter keuring ingezonden 
muziekdrukwerken.44 In mei 1943 riep men de hulp in van Van Steensel van der 
Aa, die vanaf dat moment regelmatig werd ingeschakeld om op freelance basis 
muziekkeuringen voor het departement te verrichten.45 Om het bureau Lichte 
Muziek te ontlasten werd bovendien besloten een apart bureau Muziek-Uitgeverij 
op te richten. De betrokken ambtenaren, begonnen op 1 augustus 1943 onder 
leiding van hoofdcommies H.A.P. de Haas met hun werkzaamheden. Naast het 
keuren van muziekuitgaven en liedteksten, zagen ze er nauwlettend op toe dat 
componisten, tekstdichters en illustrators hun verplichtingen tegenover de Kul
tuurkamer naleefden.4° Tevens werd er, in verband met de papiertoewijzing aan 
muziekuitgevers, een nauwe samenwerking nagestreefd met de Commissie Beroep 
Drukwerk-orders van het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Met 
ingang van 1 september 1943 stuurde het nieuwe bureau maandelijks een overzicht 
van alle goedgekeurde uitgaven naar de Commissie Beroep Drukwerk-orders, waar 
dan vervolgens aan de hand van deze opgave werd bepaald hoeveel papier de 
betrokken uitgevers kregen toegegewezen.47 

In oktober 1943 was de achterstand in de behandeling van alle ter beoordeling 
ingezonden muziekdrukwerken 'grotendeels weggewerkt' en werden er zogenaam
de beoordelingslijsten of'B-lijsten' in gebruik genomen, waarop alle afgekeurde 
muziekuitgaven stonden geregistreerd. Tegelijkertijd begon men ook met het 
aanleggen van een verzameling ongewenste teksten.4 Al twee maanden eerder 
had het bureau Algemene Aangelegenheden bij enkele vooraanstaande musici op 
het gebied van de amusementsmuziek geïnformeerd naar de eisen waaraan naar 
hun oordeel een goede Nederlandse tekst moest voldoen. Tevens was hen verzocht 
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voorbeelden te geven van goede en slechte teksten en tekstdichters en waren zij 
gepolst over 'maatregelen, welke ter verbetering van het peil der teksten van 
amusementsmuziek' konden worden genomen.49 Onder de 'deskundigen', die op 
24 augustus door het departement werden aangeschreven bevonden zich Klaas 
van Beeck, Theo Uden Masman, Jack Bulterman, Arie (Malando) Maasland, 
componist Jan Bernard Worst (alias Eugène Charmon) en het hoofd van de 
afdeling Lichte Muziek en Kleinkunst bij de NO, de vroegere AVRO-programma-
leider Jaap den Daas. Masman verwees voor de beantwoording van de vragen naar 
zijn arrangeur Bulterman: 

Daar de heer Bulterman dat niet zélf zal doen, wil ik U wel als voorbeeld enkele 
teksten van zijn hand noemen, die niet ordinair zijn, en die ook een vroolijke 
inhoud hebben, bijv. Een heel klein huisje met een tuintje, Ik wil alles voor 
je doen en zelfs het oerpopulaire O, Papaatje.50 

Opvallend was dat in vrijwel alle antwoorden het niveau van de 'Schlagerteksten' 
zeer negatief beoordeeld werd. De kwalificaties liepen uiteen van 'minder gunstig, 
onbenullig en geesteloos' tot 'smakeloos, vulgair, minderwaardig, ordinair, zou
teloos en banaal'. Klaas van Beeck, Jack Bulterman en Jaap den Daas, weten de 
problemen vooral aan de smaak van het publiek. Volgens Van Beeck was 'herop
voeding' nodigen mogelijk door het schrijven van teksten met inhoud.51 Bulterman 
vond ook dat het publiek opgevoed kon worden, maar was zich ervan bewust dat 
men 'in den schlager toch nooit meer dan een vluchtige verstrooiing' zal zoeken.52 

Den Daas constateerde dat de smaak van het publiek vooral tot uiting kwam 
in het liedje Ouwe taaie, hetgeen 'helaas' beslissend was voor de afrekeningen van 
het auteursrechtenbureau. Mensen als Willy van Hemert, Jacques van Tol, Han 
Dunk, Wim lbo, Johnny Steggerda en Wim Sonneveld waren volgens hem wel 
in staat om 'een behoorlijke tekst te dichten', maar in de meeste gevallen beschikten 
schrijvers over 'onvoldoende taalbeheersing' en overheerste 'kreupelrijm en valsch 
sentiment'. Hij noemde het gebrek aan een gemeenschappelijk ideaal, de 'gedwon
gen toestand waarin Nederland op het ogenblik leeft' en 'het verschil van visie op 
het hedendaagsch gebeuren' als oorzaken voor het tekort aan inspiratie en het 
ontbreken van een vruchtbare bodem voor 'een werkelijk gezonde nationale 
volkspoëzie'. Bovendien vond hij de richtsnoeren van het departement, voorzover 
aanwezig, niet begrijpelijk, omdat onschuldige liedjes van goede auteurs werden 
afgekeurd.53 

Den Daas was overigens niet de enige die zich opwond over de door het 
departement uitgevoerde keuringen. Het feit dat Ouwe taaie destijds door het 
DVK was goedgekeurd, was ook voor Eugène Charmon een raadsel. 

Te meer daar hier nog aangewend worden de uitroepen jipie, jipie, jééé, die 
zoo zijn overgenomen uit Amerikaansche cowboy songs (Foxtrots), waardoor 
de aan het sterven zijnde Amerikaansche bacil weer voor honderd procent 
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leven werd ingeblazen. Juist deze nummers werden b.v. met een hoop tam-tam 
direct op de Bühne gelanceerd door 'vooraanstaande', 'gemaakte' orkesten als 
Frans Wouters, waardoor het succes van te voren reeds was verzekerd.54 

Overigens kreeg Charmon, die aan het slot van zijn brief om een persoonlijk 
onderhoud had gevraagd, in november 1943 zelf een officiële opdracht tot het 
componeren van 'goede verpoozingsmuziek'. Hij was, voor zover valt na te gaan, 
de enige die deze eer te beurt is gevallen.55 

Van alle inzenders kwam alleen Jack Bulterman met een concreet voorstel. Hij 
stelde voor een prijsvraag te organiseren teneinde schlagercomponisten in contact 
te brengen met nieuwe en betere tekstdichters. De beoordeling zou moeten 
geschieden door een commissie, waarin behalve 'literaire leden' ook een componist 
en een orkestleider zitting zouden nemen. De namen en adressen van de winnaars 
konden dan worden verstuurd aan alle bij het Nederlandsch Auteursrechten Bureau 
(NAB) aangesloten componisten van lichte muziek en er moesten mogelijkheden 
geschapen worden om hun werk te laten drukken.56 Dat dit plan serieus werd 
genomen, blijkt uit een handgeschreven voorstel aan Goverts over de mogelijke 
samenstelling en salariëring van de beoordelingscommissie, die zich zou moeten 
ontwikkelen tot een permanente adviesraad, maar vooralsnog bleef het toetsen 
van teksten een puur ambtelijke aangelegenheid.57 In september 1943 begon men 
op het bureau Muziek-Uitgeverij met de 'voorkeuring' en uiteindelijk werden 
alleen de negatieve voorbeelden die de experts in hun brieven hadden genoemd, 
in kaart gebracht.58 In januari 1944 stelde het bureau een lijst samen waarop alle 
muziekuitgaven die tot dan toe waren afgekeurd, vermeld stonden. Deze Neder
landse lijst met ongewenste muziek en ongewenste teksten werd toegevoegd aan 
de reeds bestaande Duitse lijsten. Met het NAB te Amsterdam, dat een afschrift 
van de lijst ontving, werd overeengekomen nauw contact te onderhouden over 
de muziekuitgaven die aan beide instanties werden voorgelegd: 'zodat bij de keuring 
één lijn kan worden getrokken'.59 

Implementatie en controle 

Om te controleren of de door het departement afgekeurde muziek ook in de 
praktijk niet meer werd uitgevoerd, zette men ambtenaren van de Buitendienst 
in. Aanvankelijk ressorteerde het bureau Buitendienst onder de halverwege 1941 
opgerichte dienst Radio- en Filmcontrole van de afdeling Radio- en Filmwezen.60 

De betrokken controleurs waren belast met het toezicht op de bioscopen in hun 
ressort en hielden zich bezig met het beluisteren van radioprogramma's, het 
verzamelen van reacties van luisteraars en het rapporteren van folkloristische of 
culturele bijzonderheden - de zogenaamde 'kultureele meldingen' - ten behoeve 
van de programmamakers.61 In de loop van 1942 werden ze ook ingeschakeld bij 
de controle van toneelvoorstellingen en muziekuitvoeringen. Naast verslagen over 
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het verloop van concerten en de ten gehore gebrachte muziek in cafés, cantines, 
verenigingsgebouwen en bioscopen, maakten ze in hun 'bijzondere meldingen' 
bovendien gewag van alle mogelijke 'Duits-vijandige' uitingen. Zo signaleerde 
inspecteur W.C. van Vendeloo uit Den Bosch dat de plaatselijke firma Rademaker 
nog steeds gebruik maakte van wikkels met het predikaat 'Koninklijke' en volgens 
de in Rotterdam gestationeerde standplaatscontroleur J. Schiesser leed de ter plaatse 
aan de Coolsingel gevestigde kleermakerij Old England 'erg aan Engelse ziekte': 
'De opschriften in de etalage zijn in hoofdzaak in de Engelsche taal gesteld, o.a. 
London Style, Famous Old England Quality, Overcoat, Pure Wool and Water
proof.'62 

Na de afkondiging van het amateur-dans- en amusementsorkestenbesluit werden 
de Buitendienstambtenaren van de afdeling Radio- en Filmwezen in toenemende 
mate belast met het controleren van live-concerten en bonte avonden. De con
troleur J. van den Bosch uit Apeldoorn moest op 13 februari 1943 aanwezig zijn 
op een feestavond te Hattum, waar 'ten gehoore zouden worden gebracht "Cow
boysongs en Niggersongs", terwijl tevens "Tapdance" zou worden gegeven' en in 
Rotterdam diende op 28 maart 1943 een feestavond van de voetbalvereniging 
Bloemhof geïnspecteerd te worden, waar naar verluid ook beroepsartiesten optra
den: 'U gelieve den controleur Nr. 15, F.J. Lap opdracht te geven, deze uitvoering 
te controleeren en daar rapport over uit te brengen, met gebruik making van 
bijgaand formulier, waarvan voor meer uitvoerige gegevens ook de achterzijde 
mag worden benut.'63 

Om de controle van musici en artiesten te vergemakkelijken had Goedewaagen 
al op 10 november 1942 de 'verordening betreffende toegang tot uitvoeringen, 
voorstellingen en tentoonstellingen' afgekondigd, waarin werd bepaald dat orga
nisatoren van openbare uitvoeringen vrije toegang moesten verlenen aan personen 
die in het bezit waren van een daartoe strekkend bewijs, afgegeven door de president 
der NKK.4 Aanvankelijk gold de regeling alleen voor functionarissen van de NKK, 
maar vanaf maart 1943 werden ook de ambtenaren van de departementale Bui
tendienst in het bezit gesteld van een 'passe-partout voor het bezoeken van 
kultureele bijeenkomsten'.65 

De dienst beschikte op dat moment over ongeveer twintig controleurs, die 
allemaal gerecruteerd waren uit de NSB en een salaris van gemiddeld ƒ2100,- per 
jaar verdienden. Hun standplaatsen waren verdeeld over een viertal regionale 
'inspecties', die onder leiding stonden van een inspecteur.66 Via deze inspecteurs 
werden de bevindingen van de controleurs wekelijks gerapporteerd aan de leider 
van het bureau Radiocontrôle op het departement, H.A.P. de Haas. Op de 
betreffende weekstaten stond exact vermeld hoeveel uren de verschillende contro
leurs naar de radio hadden geluisterd en hoeveel 'bijzondere meldingen' er via hen 
waren binnengekomen.67 

Na de verbeurdverklaring van alle radiotoestellen op 13 mei 1943, werd aan deze 
'bijzondere meldingen' over onder andere theater- en muziekvoorstellingen steeds 
meer belang gehecht. Door de verbeurdverklaring, waarbij de NO ruim driekwart 
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van al zijn luisteraars kwijtraakte, de daaropvolgende onttrekking van Hilversum 
2 aan de NO en het verdwijnen van de Luistergids in juni 1943, was de betekenis 
van de radio als propagandamiddel en als bron van ongewenste muziek sterk 
verminderd.68 Al op 8 mei 1943 hadden de controleurs en inspecteurs van de 
Buitendienst tijdens een vergadering op het departement te horen gekregen dat 
opiniepeilingen onder radioluisteraars voorlopig achterwege dienden te blijven: 
'Het verrichten van peilingen is thans bezwaarlijk, i.v.m. de verbeurdverklaring 
van de radiotoestellen.' Het grootste deel van de bijeenkomst was gewijd aan zaken 
die buiten het terrein van de radio lagen, zoals het inspecteren van winkeletalages, 
schilderijenzaken, boekhandels, bibliotheken en grammofoonplatenwinkels en het 
controleren van huisconcerten en openbare muziekuitvoeringen in zowel theater
zalen als cafés.69 

Een maand later werd besloten de Buitendienst los te koppelen van het bureau 
Radiozaken. Met ingang van 8 juli 1943 ging de dienst functioneren als zelfstandig 
bureau binnen de afdeling Kabinet en Juridische Zaken onder leiding van de uit 
Hilversum afkomstige NSß'er P.H.C. Klepper. Er waren toen inmidels al een 
kleine dertig controleurs in dienst en het aantal regionale 'inspecties' was uitgebreid 
van vier naar zes.7° 

Regelmatig werd gerapporteerd over orkesten die niet in het bezit waren van 
een goedgekeurd repertoire. Dat was bijvoorbeeld het geval in café Atlanta aan de 
Waterstraat in Breda, waar controleur P. de Groot in augustus 1943 drie amateur-
musici zonder papieren aantrof. In het Haagse Amicitia werd het Hawaii-orkest 
de 'Kalua's' betrapt tijdens een personeelsfeestje van de Post, Cheque en Girodienst 
en volgens controleur W.J. Klarenbeek uit Laag-Keppel trad in café De Pauw aan 
de markt te Doesburg eveneens een amusementsorkest op zonder goedgekeurd 
repertoire en zonder de vereiste aanmeldingspapieren voor de NKK.7 ' De musici 
werden door het Openbaar Ministerie in respectievelijk Breda, Den Haag en 
Arnhem vervolgd wegens overtreding van het dans- en amusementsorkestenbesluit. 
De betrokken burgemeesters ontvingen een schrijven van De Ranitz met het 
verzoek voortaan geen vergunningen meer te verstrekken aan orkesten, 'tenzij kan 
worden aangetoond, dat aan de verplichtingen jegens mijn departement is vol
daan'. 72 Overigens was medewerking van de burgemeesters ook bij de voorberei
ding van controles van belang. Zo informeerde inspecteur A.N. Luchtenveld 'ten 
behoeve van het zijnerzijds uit te oefenen toezicht' begin november 1943 bij de 
burgemeester van Utrecht, Cornelis van Ravenswaay, naar de culturele agenda in 
deze gemeente. Van Ravenswaay was in beginsel bereid tot medewerking, maar 
informeerde toch eerst bij De Ranitz of daartegen van zijn kant geen bezwaren 
bestonden. 'Het is met mijn voorkennis en instemming', zo luidde het antwoord, 
'dat de inspecteurs van den Buitendienst van dit Departement zich tot de Burge
meesters en Politiegezagsdragers der verschillende gemeenten wenden, met het 
verzoek, hun opgave te doen van de plaatsen en tijden waarop tentoonstellingen, 
toneelvoorstellingen, muziekuitvoeringen, enz. plaatsvinden'.73 
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Nu was de departementale Buitendienst niet de enige instantie die zich bezighield 
met het controleren van musici en artiesten. Ook de NKK beschikte over een 
opsporingsdienst. Al in juli 1942, anderhalve maand na de plechtige inwijdings
ceremonie in de Haagsche Stadsschouwburg, had het hoofd van de afdeling 
Juridische Zaken, Dirk Spanjaard, een memorandum opgesteld over de noodzaak 
van een eigen controle-apparaat, in verband met het toezicht op de naleving van 
verordeningen van de president en de controle op onder andere de arbeidsbemid
deling en auteursrechten. Volgens Spanjaard bestond er daarnaast bij het DVK 
behoefte aan een apparaat voor de controle op de naleving van cultuurpolitieke 
maatregelen. 'Het spreekt vanzelf, dat deze controle-instanties zoo mogelijk zullen 
moeten worden vereenigd tot één soepel en doeltreffend werkend apparaat.'74 

Acht maanden later, op 9 maart 1943, benadrukte Frans Vink in een uitvoerig 
rapport opnieuw het belang van een eigen landelijk opererende opsporingsdienst. 
Hij pleitte voor de oprichting van een 'Kuituur Inspectie' (KI) met bevoegdheden 
'van tamelijk uitgebreide strekking'. Een ambtenaar van de KI zou bijvoorbeeld 
gerechtigd moeten zijn een muziekuitvoering te doen beëindigen, ongeacht of het 
om symfonische- dan wel om amusementsmuziek ging. Hij zou de bevoegdheid 
moeten hebben lokaliteiten binnen te treden om de aanwezige musici naar hun 
identiteitspapieren te vragen en in geval van clandestiene concerten moest men 
ook in particuliere huizen kunnen binnentreden. Gezien de hoge eisen waaraan 
de controleurs moesten voldoen, stelde Vink voor een cursus te organiseren voor 
eventuele sollicitanten, met daaraan verbonden een diploma 'Kultureel Inspecteur'. 

De belangrijkste taak van deze inspecteurs bestond uit het controleren van 
lidmaatschapsbewijzen, maar daarnaast dienden zij ook rekening te houden met 
de wensen van elke vakgroep afzonderlijk. Zo bestond er bij de vakgroep con
certwezen behoefte aan controles op clandestiene concerten die als 'schoolconcer-
ten' of als privé-avondjes bij goed gesitueerde mensen aan huis gegeven werden. 
Daarnaast was het noodzakelijk dat er toezicht kwam op de winstmarges van 
concertbemiddelaars en het optreden van bemiddelaars zonder concessie. Ten 
behoeve van de vakgroep muziekhandel dienden muziekhandelaren en uitgevers 
gecontroleerd te worden op het bezit van een door de NKK verstrekte erkenning 
en wanneer een handelaar 'joodsche muziek' of 'verboden jazzmuziek' verkocht 
of in voorraad had, moest daarvan het DVK in kennis worden gesteld. 

De behoefte aan controle was het grootst bij de vakgroep amusementsmusici. 
Schriftelijke klachten en steekproeven toonden 'onomstootelijk' aan dat de bepa
lingen van de NKK op het terrein van deze vakgroep slecht of in het geheel niet 
werden nageleefd. Er was derhalve 'voortdurend toezicht' nodig op het bezit van 
lidmaatschapsbewijzen en op de afdracht van contributie door musici al naar 
gelang hun indeling in een van de drie kwaliteitsklassen. Ook tijdens uitvoeringen 
van amateur-dans- en amusementsorkesten diende gecontroleerd te worden of 
musici in het bezit waren van de vereiste 'door het muziekgilde uit te reiken 
vergunningen' en verder moest de aandacht vooral worden gericht op aankondi
gingen voor feestavonden, zodat men indien nodig onwetenden kon inlichten 
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omtrent de bepalingen van de NKK: 'Dit voorkomt moeilijkheden en kan, van 
propagadistisch standpunt bezien, veel ertoe bijdragen, het Nederlandsche volk 
voor de Nederlandsche Kultuurkamer te winnen.'75 

Vink presenteerde zijn rapport op het moment dat de competentiestrijd tussen 
het DVK en het muziekgilde van de NKK op zijn hevigst was. Begin maart 1943 
had De Ranitz aan alle betrokken ambtenaren nieuwe richtlijnen 'ter gebieds
afbakening' gezonden, waarin bepaald werd dat cultuurpolitieke aangelegenheden 
onder de bevoegdheid van het DVK vielen.76 De naam 'Kultuur-Inspectie' viel op 
het departement dan ook niet in goede aarde en van een eventuele samensmelting 
met de departementale Buitendienst, zoals eerder door Spanjaard bepleit, kon 
voorlopig al helemaal geen sprake zijn. Een en ander bleek tijdens een bespreking 
tussen Spanjaard en De Ranitz eind maart 1943: 

De bespreking heeft tot uiting gebracht, dat het Departement op grond van 
wantrouwen afwijzend staat tegenover één controle-apparaat voor beide in
stanties, ingebouwd in de N.K.K. In principe is derhalve besloten, dat de N.K.K. 
haar eigen apparaat zal opbouwen.77 

Tijdens de organisatorische voorbereidingen in de daaropvolgende maanden liet 
men uiteindelijk de omstreden benaming 'Kultuur-Inspectie' vallen. In de tweede 
helft van 1943 trad het door Vink gepropageerde controle-apparaat in werking 
onder de naam 'Opsporingsdienst' (OD). In 'Instructie No. 1 aan de controleurs' 
werd de organisatorische structuur van de nieuwe dienst uit de doeken gedaan. 
De OD gaf opdrachten aan controleurs, werkzaam in verschillende afdelingen 
verspreid over het land. Van elk onderzoek moest een dagrapport in drievoud 
worden opgemaakt en aan het eind van de maand diende een maandoverzicht te 
worden ingeleverd, waarin exact stond aangegeven hoeveel aanmeldingsformulie
ren men had afgegeven, hoeveel schuil- en ensemble-naamformulieren waren 
uitgereikt en welke van de ontvangen opdrachten er inmiddels waren afgewerkt. 
Volgens de instructies dienden de controleurs 'iedere kultuurwerker' te attenderen 
op de gewestelijke bureaus: 'nodig hen namens de gew. bestuurder uit om kennis 
te komen maken'. Daarnaast was vooral een nauwe samenwerking van belang met 
de plaatselijke correspondenten, 'welke de oogen en oren van het Gewestelijk 
Bureau zijn': 'Zoek deze correspondenten op, vertel hun van Uw nuttig werk en 
verzoek medewerking.' Die medewerking bestond voornamelijk uit het melden 
van 'misstanden', die dan vervolgens via het gewestelijke bureau gerapporteerd 
werden aan Albert Pos, het hoofd van de OD, in Den Haag.78 

Naar aanleiding van deze meldingen gaf Pos zijn opsporingsambtenaren op
dracht om overal in het land theaters, bioscopen, muziekhandels en horecagele
genheden te inspecteren. Zo bezocht controleur H.W.E.A. Büser in september 
1943 café-eigenaren in onder andere Tilburg, Breda en Utrecht, en in december 
1943 stuurde Pos de controleur F. van Eyk naar verschillende zaken aan de 
Amsterdamse Nieuwendijk, die volgens Beuzenberg 'voor regelmatige controle in 
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aanmerking kwamen'.79 Afhankelijk van de verstrekte onderzoeksopdracht ver
meldden de controleurs in hun rapporten nauwkeurig welke musici zij in de 
diverse cafés hadden aangetroffen, of alle orkestleden in het bezit waren van een 
lidmaatschapsboek, of de eigenaar zich had aangemeld bij de NKK, of er in de zaak 
wel of geen 'pick-up' aanwezig was en of er wellicht op de verplichte wekelijkse 
vrije dag toch musici actief waren zonder dat daarvoor een vergunning was verleend. 
Volgens sommige onderzoeksopdrachten dienden de controleurs daarnaast ook 
te letten op de aard van de muziek en moesten zij controleren of er een vergunning 
door het departement was afgegeven.80 Was dat niet het geval, dan stelde Pos 
daarvan zijn collega Klepper van de departementale Buitendienst op de hoogte. 
Omgekeerd stuurde ook Klepper rapporten ter verdere afhandeling door naar de 
OD. Meestal ging het daarbij om overtredingen van het dansverbod, een aangele
genheid die buiten het terrein van de cultuurpolitiek viel en derhalve door de NKK 
behandeld diende te worden. 

Zo schreef Klepper op 8 september 1943 aan Pos dat er volgens zijn gegevens 
in een schuur achter een villa te Den Dolder (bij Utrecht) op woensdag- en 
zondagavond tussen 19.30 en 22.00 uur, werd gedanst 'op gramofoonmuziek, hot 
jazz, enz'. 

Wanneer degene, die ter plaatse gaat controleeren, met eenige jongelui mee
loopt, die in kennelijk 'vol verwachting klopt ons hart stemming' verkeeren, 
dan zal het ongetwijfeld wel gelukken de overtreding te constateeren. Men 
dient er evenwel om te denken dat er gepost wordt. In de danszaal zijn, om 
een plotselinge metamorphose te kunnen bewerkstelligen, sjoelbakken aanwe
zig.81 

Pos vertrouwde de opdracht toe aan controleur P.G. Düker: 'aangezien deze uit
gevoerd dient te worden door een jeugdig persoon' en 'met de noodige list ' .2 Op 
22 september 1943 volgde Düker 'een 5-tal opgewonden meisjes en eenzelfde aantal 
jongelieden', vanaf het station van Utrecht naar Den Dolder, maar uiteindelijk 
kon een overtreding van het dansverbod niet geconstateerd worden: 'De jongelui 
waren van het trekkerstype en niet van het type "moderne dansschool"-jongelui 
uit de groote stad'.3 

In januari 1944 besloten Klepper en Pos elkaar de namen en adressen van hun 
controleurs en inspecteurs te verstrekken teneinde een betere samenwerking te 
bevorderen. De lijst van Klepper bevatte de namen van 31 controleurs, verdeeld 
over 24 standplaatsen. Op de lijst van Pos stonden 13 controleurs vermeld, verdeeld 
over 9 standplaatsen. 4 De samenwerking tussen de twee opsporingsdiensten 
verliep evenwel stroef en van een vereniging 'tot één soepel en doeltreffend werkend 
apparaat' kwam vooralsnog niets terecht. Al vanaf het begin waren er kleine 
irritaties. Zo beklaagde Pos zich op 8 juli 1943 in een 'Nota voor kameraad Klepper' 
over de 'volkomen onkundigheid' van controleur B. van der Horst van het bureau 
Buitendienst. Tijdens de controle van een muziekgezelschap in café Schoenaker 
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te Amersfoort bleek dat één maal per week een repertoirelijst werd toegezonden 
aan het NAB, in verband met de verrekening van auteursrechten. Dat deze lijsten 
niet werden teruggestuurd zou Van der Horst als 'een fout van de Kultuurkamer' 
hebben bestempeld. 5 Ook het feit dat ambtenaren van het bureau Buitendienst 
controleerden of musici lid waren van de NKK, zoals op 4 oktober 1943 in het 
Bredase café De Graanbeurs, viel niet in goede aarde bij de OD. Klepper meende 
dat dergelijke controles noodzakelijk waren om te kunnen vaststellen of men al 
dan niet met amateurs van doen had, maar volgens Pos behoorde de controle op 
aanmelding en voorlopig lidmaatschap van de Kultuurkamer uitsluitend tot de 
competentie van de OD. 8 6 

Wanneer artiesten optraden zonder geldig lidmaatschapsbewijs of wanneer zij 
de voorschriften van de NKK negeerden, kon op verzoek van de president der NKK 
de politie ingeschakeld worden. Tijdens het onderhoud dat De Ranitz in december 
1943 had met 'den chef van de algemeenen staf der Nederlandse politie', J.P. 
Kooymans, was toegezegd dat de politie in dergelijke gevallen ook daadwerkelijk 
medewerking zou verlenen. In een op 21 december 1943 verstuurde schriftelijke 
bevestiging van dat gesprek wees de Ranitz bovendien nog eens op artikel 31 van 
de Kultuurkamerverordening, waarin werd bepaald dat de politie verplicht was 
zorg te dragen voor de handhaving van verordeningen en beschikkingen van de 
president der NKK en hij merkte daarbij op dat het niet de taak was van politie
functionarissen om verzoeken van de president eerst te toetsen, alvorens tot 
ingrijpen over te gaan. Het kwam nog steeds voor, zo schreef hij, dat personen 
die zich niet bij de NKK hadden aangemeld, toch hun werkzaamheden bleven 
uitoefenen. 

Ook komt het voor dat joden of joodsch vermaagschapte persoonen nog 
optreden. Op verzoek van den President behoort de Politie dit daadwerkelijk 
te beletten. Het is volkomen ondoeltreffend, dat een procesverbaal wordt 
opgemaakt en een gewone strafprocedure wordt ingeleid, daar de strafproce
dure veel te lang duurt. 7 

Volgens de waarnemend directeur-generaal van politie, J.J. Schrieke, die De Ranitz' 
brief beantwoordde, diende de politie zelf'te mogen beoordeelen of het- geen van 
haar werd gevraagd, inderdaad op wetsvoorschriften berustte', maar ondanks dit 
voorbehoud had hij op 25 januari 1944 toch de gewenste aanschrijving doen uitgaan 
naar de gewestelijke politiepresidenten.88 De politie moest, zo luidden de nieuwe 
instructies, in voorkomende gevallen op verzoek van de president der N KK voortaan 
direct een einde maken aan overtredingen: 'Dit kan bijv. geschieden door het 
bedrijf te sluiten, door een kunstenaar te beletten op te treden of door de 
kultuurgoederen in beslag te n e m e n . 9 

In verreweg de meeste gevallen bleef het optreden van de politie evenwel beperkt 
tot het opmaken van een procesverbaal. Dat kon gebeuren op verzoek van een 
controleur van de OD, maar ook wanneer een ambtenaar van de departementale 
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Buitendienst daar om vroeg. Volgens de nieuwe instructies, die de inspecteurs en 
controleurs van de Buitendienst in het voorjaar van 1944 ontvingen, moest een 
controleur onmiddellijk procesverbaal laten opmaken als musici geen bewijs van 
aanmelding bij de NKK of geen stijlvergunning van het departement konden 
overleggen. Wanneer er toevallig geen politie in de buurt was, volstond een melding 
aan het bureau Buitendienst. 

Wel moet men in zijn rapport altijd vermelden, wat men met de betreffende 
personen afgesproken heeft, of er reeds proces-verbaal is opgemaakt, of dat 
men hun een week den tijd heeft gegeven om de zaak in orde te maken; in het 
laatste geval zorgt het Bureau Buitendienst steeds voor het proces-verbaal, 
wanneer de aanvragen niet in den afgesproken tijd binnen zijn. 

Overigens dienden de muziekcontroles 'zoo onopvallend mogelijk' te geschieden. 
Het verdiende aanbeveling om een orkestleider te verzoeken even apart te komen 
om de papieren te tonen, zodat de overige orkestleden konden doorspelen: 'Het 
is goed, zich even, officieel en correct, voor te stellen als ambtenaar van het 
Departement, en niet de houding aan te nemen van "Kom jij maar eens even hier, 
vriendje!".' Op deze manier kon wederzijds begrip en waardering voor eikaars 
werk onstaan, maar omgekeerd diende ook de controleur er op te staan dat hem 
een bejegening ten deel viel die met de waardigheid van het Departement over
eenkwam. Bovendien moest hij op de hoogte zijn van de 'wetsartikelen' waarop 
zijn optreden gebaseerd was: 'Voorloopig hebben we alleen te maken met de 
Kultuurkamerverordening en het Dans- en Amusementsbesluit.'90 

In mei 1944 verscheen een schriftelijke reactie van Pos op deze instructies, waarin 
hij zich nogmaals heftig verzette tegen de bemoeiingen van Buitendienst-ambte
naren met diverse Kultuurkamer-aangelegenheden. Door amusementsmusici te 
vragen naar hun lidmaatschapsboek werd de Kultuurkamer impopulair gemaakt, 
omdat 'wij direct maatregelen nemen en de Buitendienst deze overtredingen 
tegenover de buitenwereld "schijnbaar" tolereert'. Ook het vragen naar de klasse
indeling van de orkesten was ongewenst. 'Het kan tot vele moeilijkheden aanleiding 
geven, indien de musici horen, dat de Nederlandsche Kultuurkamer voor klasse 
m en ma niets kan doen.' Het ontbreken van een werkvergunning voor amateur
muzikanten was eveneens een strikte NKK aangelegenheid, evenals het controleren 
van ensemblenamen. In de 'Instructies' stond dat het bezit van een door de 
Kultuurkamer afgegeven machtiging voor het voeren van een bepaalde orkestnaam, 
'b.v. de Hotsknotsers', niet verplicht was. 'Absoluut foutief oordeelde Pos: er was 
wel degelijk toestemming vereist van de NKK om een bepaalde naam te mogen 
voeren en aangezien de OD in dergelijke gevallen altijd direct een procesverbaal 
opmaakte, zou de NKK door deze fout opnieuw aan populariteit inboeten.91 In 
een enkele dagen later op verzoek van Dirk Spanjaard opgesteld memorandum 
over 'de afbakening van het arbeidsveld' van beide diensten stelde Pos dat de 
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Buitendienst zich alleen bezig hoorde te houden met 'Kultuur-politieke aangele
genheden' te weten: de contole op goedgekeurd repertoire, verboden muziek en 
de reacties van het publiek. Het werkterrein van de OD omvatte de 'sociale, 
economische en vakkundige aangelegenheden der Kultuurwerkers' en daartoe 
behoorde, volgens Pos, ook de controle op de naleving van het dans- en amuse-
mentsorkestenbesluit. Alleen wanneer men zich hield aan deze taakverdeling kon 
prestigeverlies, 'zowel voor het Departement als voor de Nederlandsche Kultuur
kamer' voorkomen worden.92 

De controverse tussen beide diensten werd uiteindelijk beslecht door De Ranitz. 
Op 8 augustus 1944 bepaalde hij dat de OD van de NKK en de Buitendienst van 
het DVK samengevoegd moesten worden tot één 'Kultureele Buitendienst'. 'Een 
dubbele dienst voor beide instellingen, welke werkt op hetzelfde terrein, is in 
dezen tijd, waarin op arbeidskrachten in zeer sterke mate moet worden bespaard, 
onaanvaardbaar', zo luidde de motivatie. Ook een voorstel van de NKK om de 
omgang met het publiek over te laten aan de OD en de Buitendienst van het 
departement in te zetten voor alle andere werkzaamheden werd afgewezen, omdat 
daarmee niet tegemoet gekomen werd aan 'de dwingende eisch zeer sterk personeel 
te besparen'. Daarbij kwam nog, zo stelde De Ranitz, dat het aantal kultuurwerkers 
in Nederland zeer sterk zou dalen. 'Voorzoover mogelijk zullen al diegene, die 
geen werkzaamheden verrichten, welke belangrijk zijn in dezen oorlogstijd, elders 
te werk gesteld worden.'95 

Het hoofdkantoor van de 'Kultureele Buitendienst' werd gevestigd in het gebouw 
van het DVK aan de Prinsessegracht in Den Haag. Klepper kreeg de leiding. Binnen 
veertien dagen moest hij een voorstel indienen aangaande de personele samenstel
ling van de nieuwe organisatie. Volgens een opgave die De Ranitz hem toezond, 
dienden van de in totaal 48 ambtenaren van de departementale Buitendienst in 
ieder geval de helft te verdwijnen: 'Gaarne verneem ik spoedig van U, of deze 
voorstellen U nog aanleiding tot opmerkingen geven.'94 

Op 29 augustus 1944 stuurde De Ranitz nog een nota aan de waarnemend 
algemeen bestuurder van de NKK, Dirk Spanjaard, met het verzoek om alle 
theaterondernemers aanwijzing te geven 'twee goede plaatsen vrij te houden bij 
iedere voorstelling, ten behoeve van den Kultureelen Buitendienst'. Na 'dolle 
dinsdag' viel er evenwel niets meer over deze dienst te vernemen.95 Weliswaar 
zetten Klepper en een handjevol controleurs ook na 5 september 1944 hun 
activiteiten nog voort onder de naam 'Buitendienst', maar van een adequaat 
controle-apparaat was geen sprake meer. 'De Heer Klepper is Chef van den 
Buitendienst van mijn Departement en heeft dringend behoefte aan een paar 
buitenbanden', schreef De Ranitz op 13 oktober 1944 in een brief aan het centraal 
distributiekantoor te Zwolle, 'daar het hem zonder deze niet mogelijk is zijne 
werkzaamheden per rijwiel te verrichten'.96 Vier maanden later, op 19 februari 
1945, kwam het antwoord. De aanvraag voor twee buitenbanden 28 x 1,5 ten 
behoeve van den heer P. Klepper, kon niet gehonoreerd worden 'in verband met 
tijdelijke stopzetting verstrekking rijwiel- en bandenbonnen'.97 
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Het laatste bezettingsjaar 

De rapporten die door de controleurs van de OD en de Buitendienst in de loop 
van 1943 waren opgemaakt naar aanleiding van muziekcontroles in cafés en 
theaterzalen, toonden aan dat zowel musici als horeca-exploitanten de repertoire-
en stijlvoorschriften van het DVK op grote schaal negeerden. Desondanks zetten 
de ambtenaren op de afdeling Muziek hun offensief tegen ongewenste muziek in 
1944 onverminderd door. 'De uitreikingen van de vergunningen bedoeld in het 
Dans- en Amusementsorkestenbesluit vonden ook deze maand voortgang', zo 
meldde het verslag van het bureau Lichte Muziek over januari 1944. Het aantal 
gekeurde muziekprogramma's bedroeg die maand 363, het aantal gekeurde gram
mofoonplatenrepertoires 234.98 

In de 'aanvullende instructies', die de controleurs van de Buitendienst in het 
voorjaar ontvingen, werd er nog eens op gewezen dat horeca-ondernemers een 
lijst moesten aanleggen van de grammofoonplaten of muziekrollen die in hun 
zaak aanwezig waren. Op deze lijst diende niet alleen de titel, maar ook de namen 
van de solist(en), het uitvoerend orkest en de componist, alsmede het merk en 
nummer van elke plaat vermeld te worden. De volledige opgave moest in triplo 
bij de afdeling Muziek van het DVK worden ingediend. 

Wanneer een caféhouder niet in het bezit van een goedgekeurde repertoire-lijst 
is, kan men hem gerust mededeelen, dat hij zijn muziekvergunning riskeert. 
Het Bureau Buitendienst zorgt ervoor, via de plaatselijke politie, dat deze wordt 
ingetrokken.99 

Behalve een goedgekeurde repertoirelijst moesten caféhouders ook een bewijs van 
aanmelding bij de NKK kunnen overleggen. Het muziekgilde deed er alles aan om 
de betrokken ondernemers op deze verplichting te wijzen. Teneinde alle horeca-
exploitanten te kunnen registreren en klassificeren had Frans Vink al in december 
1943 een rondschrijven aan de burgemeesters gestuurd, met het verzoek om 'een 
opgave te verstrekken van bedrijven, waarin uitsluitend musici werkzaam zijn, 
benevens een opgave van bedrijven, waarin muziek mechanisch ten gehoore wordt 
gebracht'.100 Ondernemers die zich niet hadden gemeld, ontvingen in de loop 
van 1944 een schriftelijke aansporing om dat alsnog te doen, inclusief de daartoe 
benodigde formulieren: 'Zonder bezit van dit Bewijs van Aanmelding is het doen 
ten gehoore brengen van muziek in Uw bedrijf verboden.'101 Nadat het muziek
gilde, middels een publicatie in het vakblad Horeca van 15 april 1944, de caféhouders 
nogmaals op hun verplichtingen ten aanzien van de NKK had gewezen, signaleerde 
het hoofd van de afdeling Ledenregistratie, A.C. de Vries, 'opvallend veel nieuwe 
aanmeldingen'.102 Niettemin werd de aanmeldingsplicht voor horeca-onderne
mers die alleen radio- of grammofoonmuziek ten gehore brachten, op aanwijzing 
van Bergfeld in juli 1944 weer opgeheven. 
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De verhouding tusschen de Kultuurkamer en caféhouders, die in hun zaken 
muziek ten gehoore brengen langs mechanischen weg, dient op gelijke wijze 
geregeld te worden als in Duitschland. Aangezien in Duitschland geen lid
maatschapsplichten voor deze categorie aanwezig zijn, dient hier te lande een 
gelijk standpunt te worden ingenomen.103 

Voor muziekhandelaren die in hun zaak ook bladmuziek verkochten, gold wel 
een aanmeldingsplicht. Op 16 februari 1944 kreeg OD-controleur Rabels opdracht 
een twintigtal muziekwinkels te bezoeken, waaronder de filialen van Goldschme-
ding in Haarlem en Amsterdam, de instrumentenhandel van Peeters in Tilburg 
en Bender's piano- en orgelhandel in Breda. Rabels moest nagaan of de eigenaren 
een bewijs van aanmelding konden overleggen: 'Zoo niet dan form. A. laten 
teekenen indien bladmuziek verkocht wordt. In geen geval mag U form. A. 
achterlaten, men moet direct teekenen en anders maar zien wat er van komt.'104 

De in de diverse winkels voorradige muziekuitgaven zelf werden overigens niet 
gecontroleerd. Het bureau Muziekuitgeverij op het DVK beperkte zich bij de 
keuring van bladmuziek uitsluitend tot nieuwe uitgaven. Sinds september 1943 
waren muziekuitgevers voor hun papiertoewijzing volledig afhankelijk van deze 
keuringen. Aan de hand van het aantal door het DVK afgegeven drukvergunningen 
bepaalde men op het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart hoeveel 
papier een uitgever kreeg toegewezen. Vanwege de toenemende papierschaarste 
werden er evenwel steeds kleinere quota toegekend, hetgeen in de loop van 1944 
leidde tot een stijging van het aantal ter keuring ingediende muziekwerken. In 
januari 1944 registreerde het bureau Muziekkeuringen in totaal 171 ingezonden 
muziekwerken; in maart waren dat er 258 en in mei 345. Het aantal afgekeurde 
werken bedroeg in deze maanden respectievelijk 14, 49 en 104.105 

Ook de controle op de uitvoeringspraktijk van amusementsorkesten werd in 
1944 sterk geïntensiveerd. Het gewijzigde dans- en amusementsorkestenbeluit was 
vooralsnog het belangrijkste wapenfeit in de ambtelijke strijd tegen jazz en moderne 
Amerikaanse amusementsmuziek. Tot aan de zomer van 1944 kwamen er bij het 
bureau Lichte Muziek maandelijks vele tientallen brieven binnen over de verplichte 
speelvergunning voor dansorkesten en de daaraan verbonden stijlvoorwaarden. 
Gemiddeld werden er zo'n negentig vergunningen per maand uitgereikt: Aan 
deze arbeid is veel correspondentie verbonden, terwijl ook veel mondelinge 
inlichtingen moeten worden verstrekt.'106 Behalve een speelvergunning of stijl
vergunning, dienden zowel beroeps- als amateurorkesten een door het DVK goed
gekeurd repertoire te kunnen overleggen, alsmede een een bewijs van aanmelding 
bij de NKK. IO7 Bovendien moest bij elke verandering van de bezetting, de aan de 
achterzijde van de speelvergunning vermeldde personele samenstelling van het 
orkest gewijzigd worden. 'Indien blijkt dat men zonder toestemming veranderin
gen heeft aangebracht, wordt de vergunning ingetrokken.' Het verzoek tot wijzi
ging van de orkestsamenstelling moest 'met redenen omkleed' ingediend worden 
bij de vakgroep amusementsmusici van het muziekgilde der NKK, die vervolgens 
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een schriftelijk advies uitbracht aan het departement. In het algemeen werd evenwel 
geen toestemming verleend 'om aan het euvel van slecht ingespeelde orkesten een 
einde te maken'.108 

De meeste initiatieven die door de ambtenaren op het bureau Lichte Muziek 
in 1944 werden ontplooid, waren gericht op 'zuivering' van de concertpraktijk. 
In januari en maart kregen verscheidene Hawaii-gezelschappen een uitnodiging 
om proef te spelen ten overstaan van een 'deskundige commissie', waarin naast 
Goverts en diens medewerkers ook vertegenwoordigers van de afdeling Theater 
en Dans zitting hadden, alsmede enkele functionarissen van de NKK. Aan zes 
Hawaii-orkesten en één krontjongensemble werd uiteindelijk een vergunning 
verleend om in het openbaar op te treden, maar dan uitsluitend als entr'acte in 
een toneel- of variétéprogramma. Het ten gehore brengen van Hawaii-muziek in 
cafés, concertzalen en voor de radio was niet meer geoorloofd. 'Hiermede is dit 
on-Europeesche gedoe teruggedrongen in een klein reservaat en zijn degeneree-
rende uitwerking op de muzikale smaak is daarmee tot een minimum terugge
bracht. 'I09 

In januari werd ook contact opgenomen met de autoriteiten in België over 
'pogingen tot bevrijding der amusementsmuziek van "kroesharige woekeringen'". 
Met enkele publicaties in de Vlaamse pers wilde het DVK onder de aandacht 
brengen hoe 'de ontaarding van dansmuziek' in Nederland werd tegengegaan en 
in dat verband nodigde men ook de leider van de gouw Noord-Nederland van 
het 'Vlaamsch Nationaal Verbond' (VNV), Karel Waternaux, uit om op 2 februari 
een muziekkeuring op het departement bij te wonen. Waternaux beloofde bij het 
ministerie van Schoone Kunsten en de Belgische omroep 'samenwerking op het 
gebied der saneering' te bepleiten en zegde alvast een publicatie in het VNV-dagblad 
Volk en Staat toe.110 

Als gevolg van een scherpere controle door de Buitendienst ontving het bureau 
Lichte Muziek in maart 'een groot aantal aanvragen om vergunning'. In totaal 
kwamen er 954 brieven binnen over programmakeuringen en speervergunningen.111 

In april werd het Belgische orkest 'Simplisse' plotseling naar huis teruggestuurd, 
omdat het de stijlvoorschriften van het departement niet in acht nam, en in De 
Musicus verscheen die maand opnieuw een waarschuwing van Goverts: 

Mij bereiken tallooze klachten over de Dans- en Amusementsorkesten, die 
nog steeds te Amerikaans-negersch en te 'hot' spelen. Reeds zijn een aantal 
vergunningen ingetrokken en geweigerd, zoowel aan internationaal bekende 
als aan kleinere kapellen. Ik wijs er met nadruk op, dat het niet nakomen van 
de 'Voorwaarden' onherroepelijk uitschakeling van de betrokken kapel tot 
gevolg heeft.112 

De klachten waaraan Goverts refereerde, hadden betrekking op muziekuitvoerin
gen in alle delen van het land. 'Het orkest van Klaas Verbeeck heeft zich op de 
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swingmuziek geworpen', meldde de Leeuwarder Courant van 17 februari naar 
aanleiding van een concert in zaal De Harmonie en een maand later trad het orkest 
op in Nijmegen, samen met de uit Den Haag afkomstige 'Honolulu Queens'. 
'Het laatste concert bewees ondubbelzinnig de groote populariteit, welke dit orkest 
onder de jeugd in het bijzonder, geniet', aldus de recentie in het blad Amusements-
bedrijf, maar volgens 'Rijksfilmcontroleur no. 472' lokte vooral Van Beeck's 
mededeling dat het orkest 'na 1 april uit elkaar zou gaan, [doch] na de oorlog weer 
zou terugkeren', een ovatie uit: 'Het publiek brak de zaal bijna af. De Honoloe-
loe-"Girls" kwamen op met rokjes in de kleuren rood, wit en blauw. Zijn dit soms 
de kleuren van de vlag van Hawaii?'113 Volgens het hoofd van de OD, Albert Pos, 
was er ook in de cafés Chez Dolores en Stadt Schänke aan het Amsterdamse 
Leidseplein gedurende de maand april 'meerdere malen Engelsche muziek ten 
gehoore gebracht' en in de 'benedenzaal van Famd te Breda werd eveneens een 
orkest aangetroffen 'dat z.g. Amerikaansche stijl speelt': 'Overtreding der "Jazz"-
voorschriften is hier niet onwaarschijnlijk.'114 In den Haag stuitte een controleur 
op de aankondiging van een uitvoering die op 20 mei 1944 zou plaatsvinden: 
'alleen voor de Haagsche Academie Club, corps en ringleden, getiteld: Colour 
symphony met medewerking van: Rhythm five o.l.v. Joop v. Male, Rhythm 
gangsters o.l.v. Kruzeman, Kit Kat Swingers o.l.v. Zouwen, Jam Sessions o.l.v. 
Joop v. Male. Dat in het 5e oorlogsjaar.'"5 

Tijdens een op 11 mei 1944 gehouden persconferentie over de bemoeiingen van 
het DVK met het concertleven hield Goverts de aanwezige journalisten nogmaals 
voor dat de amusementsmuziek gezuiverd diende te worden van 'negersche 
invloeden': 'een repertoire van Europeesche gezonde amusementsmuziek duldt 
geen overzeesche exotische dansen'.116 Twee weken later, op 31 mei 1944, stuurde 
de waarnemend directeur-generaal van politie, JJ . Schrieke, op aandrang van De 
Ranitz opnieuw een aanschrijving naar de gewestelijke politiepresidenten, ditmaal 
met het verzoek om alle muziekprogramma's te controleren, ook wanneer aan de 
desbetreffende zaalhouder een doorlopende muziekvergunning was verleend. Om
dat deze exploitanten hun zalen veelal verhuurden aan verenigingen of organisaties, 
kwam het nog steeds voor 'dat verboden muziek ten gehore wordt gebracht, resp. 
ongewenschte personen als uitvoerenden optreden'. De politie kreeg derhalve 
instructie om steeds naar het uit te voeren programma te informeren.117 

Ten aanzien van het muziekonderwijs werden eveneens maatregelen genomen. 
Al op 16 mei had Frans Vink een concept-verordening 'ter kennisneming' aan 
Goverts gestuurd onder de titel 'Verbod tot onderricht in zgn. Jazz-en Hawaii-
muziek' en in juni presenteerde hij een tweede versie, die uiteindelijk werd 
goedgekeurd. 

Aangezien het verboden is in het openbaar muziek te maken, die in belangrijke 
mate de kenmerken draagt van de wijze van improviseeren, uitvoeren, com-
poneeren en arrangeeren van negers en negrito's, is het ook aan alle onder 
toezicht van de Nederlandsche Kultuurkamer staande private muziekpaeda-
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gogen en private muziekscholen verboden, onderwijs te verstrekken in deze 
wijze van muziekbeoefening. 

Het geven van gitaarlessen 'in Hawai-stijl' was evenmin toegestaan. Bovendien 
mochten in advertenties en prospectussen zelfs de woorden 'jazz', 'jazz-muziek' 
en 'jazz-zang' niet meer gebruikt worden en datzelfde gold voor 'eenigen anderen 
aan het technisch jargon van de dansmuziek der Noord-Amerikaansche negers 
ontleenden term'."8 

Ook in juni 1944 hield 'de stroom aanvragen' ter verkrijging van een stijlver
gunning onverminderd aan. Dat was volgens het maandverslag van het bureau 
Lichte Muziek vooral een gevolg 'van de voortdurende controle op eigen initiatief 
door de ambtenaren van het bureau Buitendienst'. Tegelijkertijd constateerde 
men echter ook dat meerdere orkestleiders zich nog steeds schuldig maakten aan 
overtreding van de stijlvoorschriften en derhalve werd van zes orkesten, waaronder 
dat van Frans Wouters en Theo Uden Masman, de vergunning ingetrokken.119 

Volgens Frans Poptie, de violist in het orkest van Wouters, waren de musici wel 
op de hoogte van de stijlvoorschriften, 'maar stiekum doe je 't toch'. 

We speelden in een zaak op het Rembrandtplein in Amsterdam en terwijl ik 
een chorusje maakte in Undecided, kwam iemand binnen van de Kultuurkamer 
om te controleren. Hij maakte daar een aantekening van en kort daarop 
hoorden we dat het orkest niet meer mocht optreden.120 

Masman kreeg, na zich te hebben verontschuldigd, weer toestemming om door 
te spelen, maar al in juli 1944 ontving hij van Goverts opnieuw een berisping. 

Uit verschillende persknipsels over diverse Uwer voorstellingen en ook uit 
rappporten van den Buitendienst blijkt, dat U Uw publiek niet meer in 
bedwang hebt. Ik verzoek U juist in deze maanden met zorg ervoor te waken 
dat de zaal zich rustig houdt.121 

Na de landing van de geallieerde troepen in Normandie reageerde het publiek 
enthousiaster dan ooit, wanneer er tijdens concerten enkele jazznummers gespeeld 
werden en om die reden was met name het orkest van Masman zeer populair. 
'Aan het slot had de vloer van de Buiten Sociëteit veel te verdraagen, zoo uitbundig 
werden Theo en zijn mannen toegejuigd', schreef Henr. J. Hansen op 9 juni in 
het dagblad De IJsselstreek naar aanleiding van een concert in Zutphen, en in De 
Limburger Koerier van 23 juni stond dat het orkest van Masman in Heerlen eveneens 
voor een uitverkochte schouwburg had gespeeld: 'Hun bewonderaars hebben er 
zelfs de moeite van het schrijven van brieven voor over om hun geliefde artisten 
te verdedigen.' Volgens De Zeister Courant van 5 juli 1944, was ook het publiek 
in het plaatselijke Boschlust 'vol lof over het orkest: 'Wanneer men de belangstel-
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ling, de bijval en de vereering tot maatstaf zou nemen, dan zou men het ensemble 
een eerste eereprijs in de hoogste eere-afdeeling moeten toekennen.'122 

Om het tij te keren stelde Goverts eind juli voor om het dans- en amusements-
orkestenbesluit andermaal te wijzigen. In het 'concept besluit tot wijziging', dat 
op 29 juli ter kennisneming aan Spanjaard werd gestuurd, stond dat de uitvoering 
van het dans- en amusementsorkestenbesluit voortaan berustte bij de president 
der NKK en dat vergunningaanvragen derhalve aan hem gericht dienden te worden. 
De strafbepalingen waren geschrapt. Volgens de begeleidende brief, die was 
opgesteld door F.C. Roels, het waarnemend hoofd van de afdeling Recht en 
Organisatie (voorheen de afdeling Kabinet en Juridische Zaken), steldde het 
departement daar geen prijs meer op, 'omdat in de enkele gevallen waarin zich 
overtredingen voordoen, toch niet op medewerking van de rechtelijke autoriteiten 
kan worden gerekend'. Voorgesteld werd om bij overtredingen eerst een beschik
king van de NKK aan de betrokken orkestleider te overhandigen, als waarschuwing. 
Bij een volgende overtreding zou dan een tuchtrechtelijke straf kunnen worden 
opgelegd op grond van die beschikking. 

Daar overtredingen voor den overtreder veel geld in het laatje kunnen brengen, 
zou een hooge tuchtrechtelijke straf (en die krijgen ze, dat kan ik U verzekeren) 
meer effect hebben dan de ongelukkige twee of vier gulden boete, die een uit 
zijn slof schietende kantonrechter zoo nu en dan eens geeft.123 

Op 4 augustus 1944 werd het wijzigingsvoorstel ter beoordeling naar de 'Abteilung 
Rechtssetzung' van het Rijkscommissariaat gestuurd.124 Zelf had De Ranitz even
wel weinig vertrouwen in de effectiviteit van hardere sancties, hetgeen bleek uit 
een brief die hij diezelfde dag nog verzond aan 'kd. Goverts'. 

Ik heb mij den laatsten tijd veel bezig gehouden met de bestrijding van 
jazzmuziek. Met alle eerbied voor Uw goede bedoelingen, ben ik van meening, 
dat de stijlvergunningen in de practijk tot een fiasco leiden. Geen sterveling 
houdt er zich aan; deze jazzmenschen kunnen nu eenmaal niet anders spelen 
dan zij gewend zijn en bovendien zie ik in de stijlvergunningen een zeer 
verregaande reglementeering van Staatswege. Ik geloof derhalve dat wij het 
beste doen door de vergunningen zeer te beperken, doch niet te veel aandacht 
schenken aan de voorwaarden. Deze voorwaarden worden overigens in breede 
kringen belachelijk gemaakt.' 

Volgens De Ranitz waren er uit Valkenburg en Eindhoven verzoeken binnenge
komen om 'in Godsnaam', in plaats van de vele jazzorkesten, het bekende 
radio-amusementsorkest van Elzard Kuhlman te laten optreden: 

Ik kan ook heel andere orkesten voorstellen, bijv. orkesten, die meer aandacht 
besteden aan Weensche walsen en die nog zeer populair zijn. Goede amuse-
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mentsmuziek te plaatsen als tegenwicht tegenover jazzmuziek, lijkt mij nog 
altijd de beste methode om het jazzconcerten bezoekend publiek tot andere 
gedachten te brengen.125 

De Musicus van 24 augustus 1944 opende met de mededeling dat alle departementale 
vergunningen geldig tot 1 september 1944, tot nader te bepalen tijdstip 'stilzwijgend 
verlengd' werden.126 Na de afkondiging van de uitzonderingstoestand op dolle 
dindag 5 september, viel er in de amusementssector echter weinig meer te verdienen 
en bleven de meeste musici thuis. Sommigen, onder wie Klaas van Beeck en Ernst 
van 't Hoff, hadden hun orkesten al eerder ontbonden vanwege financiële moei
lijkheden en gebrek aan emplooi. Al in december 1943 had de burgemeester van 
Rotterdam, F.E. Müller, die tevens leider was van de 'adviescommissie bestuurs
zaken' van de NSB, de 'Kameraden Burgemeesters' opgeroepen om het orkest van 
Van Beeck geen toestemming tot optreden te verlenen. Volgens Müller was Van 
Beeck een 'uitgesproken anti nationaal-socialist', die tijdens voorstellingen 'op
merkingen met een politieke tendens lanceerde'.127 

In februari 1944 trachtte Van Beeck de boycot nog ongedaan te maken door 
zich schriftelijk bij Müller te verontschuldigen. Goverts had hem persoonlijk 
gewezen op de ontoelaatbaarheid van sommige uitlatingen, zo schreef hij: 'Nadien 
heb ik niets meer gezegd en worden onze uitvoeringen zeer gunstig beoordeeld.' 
Volgens Van Beeck werden zijn musici het zwaarst getroffen door 'het verbod': 
'ikzelf heb een arrangement bij de Duitsche Europasender en behoef niet op 
tournee te gaan om een boterham te verdienen'.128 Halverwege maart verwees 
Müller de kwestie ter verdere afhandeling door naar het DVK. Goverts was van 
mening dat de maatregel van Müller 'overdreven' was en drong derhalve aan op 
'soepelheid, resp. herroeping', maar van Beeck had toen inmiddels al aangekondigd 
zijn formatie te ontbinden, aangezien er ook bij de NO vrijwel geen werk meer 
was voor het orkest.I29 

Om dezelfde reden, en vanwege de door Beuzenberg opgelegde wekelijkse 
afbetaling van achterstallige bemiddelingskosten aan het concert- en theaterbureau 
van Frans Mikkenie, besloot ook Ernst van 't Hoff korte tijd later te stoppen. 
Weliswaar bleven diverse musici uit het orkest nog enige tijd doorspelen onder 
leiding van trombonist André Smit en met Martin Beekmans — afkomstig uit het 
inmiddels ontbonden orkest van Van Beeck — op drums, maar Van 't Hoff zelf 
vertrok naar Brussel, waar hij samen met zijn drummer Jeff de Boeck een nieuw 
orkest formeerde.130 

Na 5 september, toen niemand zich na acht uur 's avonds nog op straat mocht 
bevinden en er vrijwel geen treinen meer reden, was er ook voor de orkesten van 
Dick Willebrandts en Theo Uden Masman geen werk meer. Hun optredens voor 
de omroep werden eveneens afgelast. Op 27 augustus 1944 vermeldden de radio
programma's voor de laatste maal een optreden van het orkest van Dick Wille
brandts over de zender Hilversum 11. Het orkest van Masman, dat al geruime tijd 
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iedere woensdagmiddag om 17.00 uur te horen was via Hilversum 1, werd voor 
het laatst aangekondigd op 31 augustus 1944.131 

De Ranitz, die op 5 september naar Groningen gevlucht was, keerde na enkele 
dagen weer terug in Den Haag, maar op 18 september, daags na het begin van de 
geallieerde luchtaanvallen op Arnhem, vertrok hij met zijn naaste medewerkers, 
onder wie Goverts, opnieuw naar Groningen. Het gewestelijk kantoor van de NKK 
aldaar fungeerde vanaf dat moment als hoofdvestiging van het DVK. Slechts enkele 
ambtenaren bleven in Den Haag achter, voornamelijk om de lopende zaken op 
de kunstafdelingen af te handelen.^2 

Een van hen was de dirigent Harm Smedes, die bij afwezigheid van Goverts de 
muziekaangelegenheden behandelde. 'Het bureau Vermaaks- en lichte Muziek 
kon uiteraard zijn werkzaamheden niet op dezelfde wijze voortzetten', schreef hij 
in het maandverslag over oktober 1944. Men had zich grotendeels beperkt tot het 
inhalen van achterstallig archiefwerk. In totaal waren er slechts vijf vergunningen 
aangevraagd en verleend: 

In samenwerking met de Buitendienst wordt met alle beschikbare middelen, 
controle uitgeoefend op de diverse uitvoeringen teneinde betrokkenen aan het 
verstand te brengen, dat inzending der programma's nog steeds gewenst is.1" 

Daar het merendeel van de Buitendienst-ambtenaren al in september 1944 was 
ontslagen of gevlucht, bleven de controles evenwel tot een minimum beperkt en 
bovendien hadden ook de meeste musici hun werkzaamheden inmiddels gestaakt. 
Een van de weinigen die nog optrad, was accordeonnist Johnny Meijer. Vanaf 1 
oktober speelde hij in café de Ster aan de Nieuwendijk in Amsterdam.1^ 

In de daaropvolgende maanden vonden op diverse plaatsen in het land grote 
razzia's plaats en doken duizenden mannen onder om aan tewerkstelling in het 
kader van de arbeidsinzet te ontkomen. Daarbij was er tijdens de extreem strenge 
winter gebrek aan alles. Brandstof, kleding en vooral voedsel waren schaars. 
Regelmatig werd de elektriciteit uitgeschakeld om kolen te besparen. Het culturele 
leven kwam vrijwel geheel tot stilstand en derhalve bepaalde De Ranitz op 23 
november dat de activiteiten van de departementale afdelingen Boekwezen, Bouw
kunst, Beeldende kunsten en Kunstnijverheid grotendeels stilgelegd moesten 
worden. De afdelingen Muziek en Theater en Dans dienden hun werkzaamheden 
te beperken tot het bevorderen van nooduitvoeringen in het Westen van het land 
en het onderhouden van contact met gesubsidieerde instellingen en kunstenaars: 
'Het personeel wordt tot het uiterste beperkt, niet functionerend personeel valt 
in een non-activiteitsregeling.'1" 

Volgens een op 19 december 1944 verstuurde aanwijzing van de Arbeitsstab 
Propaganda van het Rijkscornmissariaat moest het DVK zijn werkzaamheden in 
hoofdzaak beperken tot propaganda-activiteiten, en 'ter uitvoering van die aan
wijzing' stelde De Ranitz begin januari 1945 opnieuw diverse in Den Haag zetelende 
ambtenaren en administratieve krachten op non actief136 Enkelen, onder wie 
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Harm Smedes en drie van zijn medewerkers, werden gedetacheerd bij de NKK. 
'Zij zullen na een korte overgangstijd hun werk voortzetten in het kader van het 
muziekgilde', zo luidde de instructie aan waarnemend algemeen bestuurder Span
jaard, maar tegelijkertijd wees De Ranitz hem ook nadrukkelijk op de noodzaak 
het personeel tot het uiterste te beperken. 

Bovendien eisch ik, dat elk geroddel onder het personeel de kop wordt 
ingedrukt. De absurditeit, welke is geuit, dat ik de menschen voor arbeidsinzet 
zou ronselen is evenmin te accepteeren als de opmerking, dat men zijn 
medewerking aan de arbeidsinzet weigert.1-5? 

Spanjaard kreeg de bevoegdheid om namens De Ranitz beschikkingen uit te 
vaardigen, salariswijzigingen door te voeren en personeel te schorsen, te ontslaan 
of op non-actief te stellen.158 Goverts werd benoemd tot hoofd van de afdeling 
Kuituur. Op 14 februari 1945 schreef hij aan zijn vroegere collega Evert Elsenaar: 

Op het departement in Den Haag bevinden zich nog slechts drie mannen. 
Alle andere ambtenaren van het Departement zijn in de Landwacht, in den 
Arbeitseinsatz of bij de Organisation Todt, zij die daarvoor niet in aanmerking 
komen staan op non-actief resp. wachtgeld. 

Volgens Goverts hielden Harm Smedes en diens medewerkers zich op het mu
ziekgilde uitsluitend bezig met Kultuurkamer-werk, 

dus de Betreuung van mensen sociaal en economisch. Alle kunstafdeelingen 
zijn samengesmolten tot de Afdeeling Kuituur, die ik alleen behandel.1^ 

Op het muziekgide in Den Haag toonde men zich evenwel ontevreden over het 
optreden van Goverts, omdat hij zich teveel inliet met Kultuurkamer-aangelegen-
heden. Begin februari deed Spanjaard daarover zijn beklag bij De Ranitz. Er was 
sprake van een 'onbevredigende situatie in de taakverdeling tussen de afdeling 
Muziek van het DVK en het muziekgilde der NKK', zo meende hij. De Ranitz 
achtte het moment echter volkomen ongeschikt om tot een 'definitieve afbakening 
van competenties' te geraken. 

Juist in dezen tijd, moet iedereen wel eens buiten zijn eigen bevoegdheden 
treden. De heer Goverts te Groningen zal ongetwijfeld wel eens werk verrich
ten, hetwelk tot de NKK behoort. Iedereen wordt hier onmiddellijk volledig 
geholpen. Door het optreden van den heer Goverts stijgt de naam van de Ned. 
Kultuurkamer. In het algemeen merk ik op, dat de bevoegdheden van de N.K.K. 

eerst dan volledig uitgeoefend kunnen worden, indien de N.K.K. gegroeid is 
tot een werkelijke beroepsstandsorganisatie, die organisch is voortgekomen 
uit de kringen der kunstenaars. Zoover zijn wij nog niet.140 
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Vijf dagen later richtte Goverts zich tot Frans Vink en Dirk Spanjaard met het 
verzoek om regelmatige toezending van de maandverslagen, 'daar ik sedert Sep
tember 1944 geen verslag meer heb ontvangen'. Harm Smedes ontving opdracht 
van De Ranitz om eenmaal per veertien dagen een gedetailleerd rapport over zijn 
werkzaamheden naar Groningen te zenden. Eventueel kon Beuzenberg, die regel
matig in Groningen kwam, de post meenemen.141 

In de tweede helft van februari namen geallieerde bommenwerpers Den Haag 
onder vuur. Ook grote delen van het spoorwegennet waren inmiddels door 
bombardementen onbruikbaar geworden. Het contact tussen de NKK in Den Haag 
en het departement in Groningen verliep derhalve uiterst moeizaam. In zijn 
hoedanigheid als hoofd van de afdeling Kuituur was Goverts de enige die zich 
nog bezighield met de handhaving van het dans- en amusementsorkestenbesluit, 
maar vanwege de slechte verbindingen moest hij zich daarbij beperken tot de drie 
noordelijke provincies. Op 3 februari had hij de stijlvergunning ingetrokken van 
orkestleider G. Stoelwinder alias Gery Stodel uit Huizum (Friesland), omdat er, 
volgens opgave van standplaatscontroleur K. Cuperus uit Heerenveen, op de 
vergunning twee musici stonden vermeld die niet meer in het orkest speelden. 
Stoelwinder protesteerde tegen de maatregel: 

Ik heb mijn vergunning niet op kunnen sturen, daar ik voor de weermacht 
moest werken (kuilen graven enz). U begrijpt, dat we in een tijd als deze, 
zonder moedwil, wel eens de papieren niet in orde [hebbben]. Je kunt je orkest, 
niet meer zoo bij elkaar houden als voeger en dan ben je blij dat als je musici 
kunt krijgen waar je mee door kunt werken.142 

Goverts vond de uiteenzetting niet bevredigend, zo schreef hij op 21 februari 1945 
aan Stoelwinder. Stoelwinder had de termijn voor het inzenden van de vergunning 
nodeloos laten verstrijken, maar nu dit eenmaal was geschied, was hij toch bereid 
zijn besluit van 3 februari te herroepen en hem wederom 'alle rechten aan het 
bezit dezer vergunning verbonden' toe te kennen.143 

De departementale Buitendienst had op dat moment nog slechts enkele con
troleurs in dienst, die vrijwel uitsluitend in Groningen, Friesland en Drenthe 
actief waren en in hoofdzaak werden ingeschakeld voor het verspreiden van 
propagandamateriaal.144 

De in het westen van het land gestationeerde controleurs konden, bij gebrek 
aan een deugdelijk rijwiel en omdat zij niet in het bezit werden gesteld van een 
geldig Ausweis, hun werkzaamheden niet voortzetten. Klepper, die nog steeds 
hoofd van de Buitendienst was, deed begin februari een dringend beroep op De 
Ranitz om deze belemmeringen op te heffen — 'Ik verzoek U desnoods rechtstreeks 
te wenden tot den Rijkscommissaris voor fietsbanden' — maar ook Bergfeld, met 
wie De Ranitz de kwestie vervolgens besprak, bleek niet in staat rijwielbanden te 
bemachtigen. Wel kon voor de belangrijkste ambtenaren, waaronder Klepper, een 
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Ausweis geregeld worden, 'doch de Ausweisen in het algemeen zullen gezien de 
langzame procesgang nog wel lang uitblijven'.^ 

Twee weken later, op 26 februari 1945, besloot De Ranitz evenwel om Klepper 
tijdelijk uit zijn functie te ontheffen. Vanwege zijn reismoeilijkheden werd hij 
niet langer in staat geacht om leiding te geven aan de dienst, en bovendien was 
gebleken dat hij ter bestrijding van eigen onkosten, een deel van de salarissen van 
zijn personeel had achtergehouden.14" Kleppers opvolger was de in Den Haag 
gestationeerde inspecteur L. Vijfhuizen, die er reeds enkele malen in geslaagd was 
om propagandamateriaal vanuit Groningen naar alle delen van het land te brengen. 
De Ranitz: 

Juist in dezen tijd heb ik niet in den eerste plaats intellectueleelen nodig, doch 
practisch denkende menschen. Mijn ervaring is, dat slechts handige jongens 
de vervoersproblemen overmeesteren. Ik heb hem dan ook de controle over 
het werkelijke buitenwerk in handen gegeven, omdat hij nu eenmaal de eenige 
is, die vrijwel elke week het Noorden, Oosten en Westen van het land kan 
bezoeken.147 

Bij een poging van de Britse Royal Air Force om de lanceerinstallaties van de op 
Engeland gerichte v 1- en v u-raketten uit te schakelen, werd op zaterdag 3 maart 
1945 een groot deel van het Haagse Bezuidenhoutkwartier door bommen verwoest. 
Ook de panden van de NKK aan de 2e van den Boschstraat gingen in vlammen 
op: 'Het was voor het muziekgilde-bestuur een zware, noodlottige slag, tot 
bewustzijn te moeten komen, dat alles verwoest is, verdwenen, vernietigd', schreef 
Frans Vink in zijn maandrapport. 'Alle arbeid vanaf 1941 tot 1945 werd in een slag 
te niet gedaan.' Van de musici die zich individueel hadden aangemeld, waren alle 
dossiers verloren gegaan, maar desalniettemin achtte Vink het toch van groot 
belang dat de dossiers weer opnieuw en volledig werden aangelegd, 'hoe onaan
trekkelijk deze herhalingsarbeid ook moge schijnen'. 

De Nederlandse Kultuurkamer is er en zal niet verdwijnen. De panden mogen 
door het bombardement verwoest of verbrand zijn, het muziekgilde leeft nog 
en zal zijn roeping volgen, zijn taak volbrengen, in het belang van muziekleven 
en musici.148 

De NKK beschikte na het bombardement nog slechts over één perceel aan de Laan 
Copes van Cattenburch, vanwaaruit de werkzaamheden werden voortgezet.149 

Maar De Ranitz toonde zich in een eind maart verzonden brief aan Spanjaard 
vooral zeer ontevreden over de gebrekkige communicatie met het departement. 
Verscheidene brieven hadden hem niet bereikt, terwijl er toch bijna elke week 
een auto vanuit Den Haag naar Groningen reed onder begeleiding van de heer 
Vijfhuizen. Bovendien was ook telefonisch contact in de avonduren meestal wel 
mogelijk. De Ranitz verzocht Spanjaard 'met den meeste spoed' rapport uit te 
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brengen over de activiteiten van het muziek- en theatergilde. Het was hem niet 
te doen om een verslag over bestuurlijke aangelegenheden, 'doch over het wezen
lijke werk dat nog gebeurt'. Goverts, zo meldde De Ranitz, was van mening dat 
in het Muziek- en Theatergilde 'niet, althans niet doeltreffend en ijverig' gewerkt 
werd.1*0 

Volgens Spanjaard was de ontevredenheid van Goverts evenwel misplaatst. Een 
rapport over de werkzaamheden van beide gilden zou 'met deze zending' worden 
meegestuurd. Volledigheidshalve meldde hij nog dat er al tweemaal was ingebroken 
in zijn kantoor. Zes schrijfmachines, een radiotoestel, een stencilmachine en enkele 
boeken waren verdwenen. 'Er heerscht momenteel een inbraakmanie in Den Haag 
en het is vrijwel ondoenlijk doeltreffende maatregelen te nemen.'151 Tijdens de 
stafbespreking van 28 maart bleek dat inmiddels ook de ledenkartotheek van het 
gilde voor bouwkunst, beeldende kunsten en kunstambacht was ontvreemd en 
bovendien waren de Auweise voor vrijstelling van de arbeidsinzet nog steeds niet 
aangekomen. Desalniettemin besloot men toch om de NKK 'van stonde af aan' 
weer op te bouwen. De ledenregistratie moest opnieuw ter hand genomen worden 
en het hoofd AZ ZOU op korte termijn een onderzoek instellen naar de situatie 
rond de inbraak- en brandverzekering van de NKK.152 

Vanuit het departement in Groningen zette ook Goverts zijn werkzaamheden 
voort. Op 24 maart 1945 schreef hij aan orkestleider H. van Krugten uit Leeuwar
den: 'U gelieve mij p.o. de stijlvergunning in te zenden, opdat ik deze eventueel 
kan verlengen.' Van Krugten moest een lijstje toevoegen met daarop de namen 
van de beroepsmusici die deel uitmaakten van zijn orkest: 'indien [er] ook amateurs 
werken, dienen deze ook te worden opgegeven met de mededeling of zij een 
werkvergunning bezitten'.153 Twee weken later, op 8 april 1945, besloot De Ranitz 
om Goverts 'boven en behalve zijn wedde een ambtstoelage toe te kennen ten 
bedrage van ƒ1200,- 's jaars, zulks gerekend met ingang van 1 januari 1943'.I54 

Niet lang daarna werden alle verbindingen met de NKK in Den Haag verbroken. 
Tijdens de stafbespreking van 25 april 1945 stelde Spanjaard vast dat er alleen nog 
contact mogelijk was met de Abteilung Kultur van Dr. Bergfeld. De algemeene 
militaire situatie was zorgelijk, maar de topfunctionarissen bleven hun arbeid 
voortzetten om 'in geval van een geallieerde bezetting een overdracht van werk
zaamheden te vergemakkelijken'.155 Toch verlieten veel ambtenaren hun post. 
Voorgenomen reizen behoeven mijn voorafgaande toestemming, waarna een 
begrooting der kosten bij de Afdeeling Financieele Zaken moet worden ingediend', 
zo luidde het dienstvoorschrift dat op 27 april 1945 door Spanjaard werd uitge
vaardigd.15^ 

Ook elders in het land werden inmiddels voorbereidingen getroffen voor de 
komende machtswisseling. Het orkest van trompettist Han Baas kreeg op 31 maart 
1945 een uitnodiging om te komen spelen op een feest in een villa aan de 
Overboschlaan te Heemstede: 
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Deze fuif zal plaats hebben de eerste week na de vrede. Avondkleding is zeer 
gewenscht, tenzij U een eigen bandcostuum bezit. Aan de eigenlijke dansavond 
gaat een polonaise vooraf, zodat wij het zeer op prijs zouden stellen wanneer 
Uw orkest enige marschmuziek ten gehore kan brengen. Met een gift van tien 
gulden willen wij het contract afsluiten.157 

Door zich zo weinig mogelijk op straat te begeven en de onderlinge contacten tot 
een minimum te beperken, waren de leden van het orkest er tot op dat moment 
in geslaagd om zich aan de verplichte arbeidsinzet te onttrekken. Niettemin was 
het, toen Baas de uitnodiging ontving, nog onduidelijk of er met een volledige 
bezetting gespeeld kon worden. De band zou 'hoogstwaarschijnlijk' uit acht man 
bestaan, schreef Baas, maar over een 'bandcostuum' of smoking beschikten de 
leden niet. Wel hoopten ze zo spoedig mogelijk een aanvang te kunnen maken 
met de repetities: 'Marsmuziek kunnen we helaas niet ten gehore brengen, 
aangezien het orkest zich alleen toelegt op het spelen van Jazzmuziek.'158 
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