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Slotwoord 

De kritiek op jazzmuziek en moderne Amerikaanse dansen, die in de loop van de 
jaren twintig in Duitsland en Nederland de kop op stak, werd verwoord in termen 
waaruit vooral angst voor het vreemde, het primitieve en het erotische sprak. 
Vertegenwoordigers van de klassieke muziekwereld zetten de toon. 'Die Jazzwelt 
bedeutet die Niedrigkeit, den Wahnsinn gegenüber höhere Kunstmusik', schreef 
Hans Pfitzner. 'Bandeloos, woest en luid', oordeelde Karel Mengelberg. Morele 
argumenten overstemden de zuiver muzikale kritiek en vonden snel weerklank in 
andere sectoren van de samenleving. Jeugdleiders en pedagogen associeerden jazz 
met decadentie, overmatig alcoholgebruik en leegloperij en de kerken waarschuw
den voor 'die raffiniertheit der lusttechnik', waarbij vooral de moderne dansen 
het moesten ontgelden. 

Onder invloed van onder andere de 'Kampfbund für Deutsche Kultur' en 
muziekrecensenten als Frits Stege, die in het Zeitschrift für Musik onophoudelijk 
ageerde tegen jazz, werd het debat in Duitsland sterk gepolitiseerd. 'Die ekeler
regende Niggermusik' was, zo beweerde men, het product van Amerikaanse en 
joodse 'cultuurbolsjewisten' en vormde een ernstige bedreiging voor de Europese 
beschaving. Dat laatste werd ook benadrukt in het in 1931 gepresenteerde eindrap
port van de Nederlandse 'regeeringscommissie inzake het dans vraagstuk'. De 
commissie kwam tot de conclusie dat Europa zich diende te wapenen tegen het 
'oppervlakkige en instinctieve' van de Amerikaanse massacultuur, maar vooralsnog 
bleven de politieke consequenties beperkt tot enkele aanpassingen in het vergun
ningenstelsel voor horeca-exploitanten. 

Overigens gaf ook de nationaal-socialistische regering in Duitsland niet onmid
delijk gehoor aan de roep om maatregelen tegen jazz. Na de machtsovername in 
1933 hield men zich op het Ministerium voor Volksaufklärung und Propaganda 
in eerste instantie bezig met de arisering van het culturele leven en het opbouwen 
van een centralistische machtsstructuur. Pas na de Olympische Spelen van 1936 
werden vanuit de Reichsmusikkammer en de Reichsmusikprüfstelle gerichte po
gingen ondernomen om het amusementsrepertoire te zuiveren van 'unerwünschte 
Musik', waaronder swing en jazz. 
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De implementatie van de door RMK opgestelde regels en verbodsbepalingen was 
evenwel halfslachtig, zeker waar het de radio betrof. Net als AVRO-voorzitter Willem 
Vogt lieten ook Goebbels en Herweyer zich bij de programmering van jazz leiden 
door luisterdichtheid. Vogt was voorzichtig met het programmeren van hot-jazz, 
omdat hij vreesde dat het luisteraars zou afstoten en derhalve werd het hybride 
ensemble van Kovacs Layos ingezet als tegenhanger voor de Britse dansorkesten. 
Goebbels volgde eenzelfde koers. Met ideologisch verantwoorde lichte amuse-
mentsmuziek wilde hij tegemoet komen aan de wensen van het massapubliek en 
tegelijkertijd het jazz-aanbod van vijandelijke propaganda-zenders neutraliseren 
op een manier die acceptabel was voor de soldaten. De uit dit tweesporenbeleid 
voortvloeiende muzikale compromissen (Deutsches Tanz und Unterhaltungs
orchester), inconsequenties (b.v. de uitzendingen van Ernst van 't Hoffen Fud 
Candrix vanuit het Delphi-Pallast) en ambivalente programmering (geen jazz op 
de Duitse radio, wel op de propaganda- en soldatenzenders), leidden uiteindelijk 
tot grote ontevredenheid, zowel bij de beleidsmakers op het Pro-Mi als bij veel 
luisteraars. Directeur Herweyer van de Nederlandsche Omroep was met zijn 
omroeporkesten en zijn 'Nederlandsche Volksklanken' evenmin in staat om een 
aansprekend muzikaal alternatief te bieden voor jazz- en swingmuziek. Om de 
luisteraars aan de Nederlandse zenders te binden, zag hij zich genoodzaakt te 
schipperen met de repertoire- en stijlvoorschriften van het departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten, hetgeen net als in Duitsland resulteerde in een 
muzikale middenweg, die noch bij de betrokken ambtenaren, noch bij het publiek 
in goede aarde viel. 

Ging men bij de bestrijding van jazzmuziek, zeker als het de radioprogrammering 
betrof, nog met de nodige omzichtigheid te werk, ten aanzien van het publiek 
(militaire verlofgangers uitgezonderd) was de tolerantie minder groot, waarbij 
overigens jeugdige Jazzfans in Duitsland meer risico's liepen dan hun leeftijds
genoten in Nederland. Het optreden van de Hamburgse 'Swing-Jugend' en 
soortgelijke groepen in andere steden werd aangemerkt als 'eine Schädigung der 
Deutsche Volkskraft'. Door hun muzikale voorkeur, hun uiterlijk en gedrag 
kwamen de swingers in conflict met de geldende regels en normen binnen de 
Hitler-Jugend. Vanaf 1940 werden ze geconfronteerd met gevangenisstraffen, 
vervroegde oproeping voor de militaire dienst en zelfs opsluiting in een concen
tratiekamp. 'Überwachung und Bekämpfung der Cliquen sind kriegswichtig', 
schreef Himmler. In Nederland moesten 'swingnozems' en 'sorrij-lummels' reke
ning houden met de avondklok, controlerende WA-patrouilles en een halfslachtig 
doorgevoerd 'Jugendschutzgesetz'. Alleen het risico om opgepakt te worden in 
het kader van de arbeidsinzet, vormde een serieuze bedreiging. 

De vooroorlogse morele verwijten aan het adres van jazzliefhebbers verstomden 
evenwel grotendeels. Terwijl Duitse swingers die hun passie trouw bleven, werden 
gezien als nestbevuilers en landverraders, lieten in Nederland veel ouderen onder 
druk van de oorlogsomstandigheden op zijn minst tijdelijk hun bezwaren tegen 
de 'primitieve ketelmuziek' vallen. De rol van de Verenigde Staten in de oorlog 
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noopte tot een radicale herziening van het negatieve Amerika-beeld uit de jaren 
dertig. Jazz was niet langer de muziek van een naïef en ongeciviliseerd volk, maar 
van overwinnaars en bevrijders. Syncopen, swing en improvisaties werden niet 
meer geassocieerd met dierlijk instinct en erotiek, maar stonden voor vrijheid, 
individualisme en vitaliteit. De NSB-ers op het departement van Volksvoorlichting 
en Kunsten borduurden daarentegen voort op de anti-Amerikaanse sentimenten 
en de vooroordelen tegen onbeschaafde negermuziek uit de vooroorlogse periode. 
Ze bestreden jazz- en swingmuziek als het product van een primitieve, inferieure 
cultuur en in die zin kunnen ze worden beschouwd als de executeurs-testamentair 
van een mentale erfenis vol valse fatsoensnormen. 

Bovendien hadden ze ook een politiek motief. Jazz was 'Feindmusik' en diende 
derhalve te verdwijnen uit de programma's van het Nederlandse muziekleven. 
Dat lukte uiteindelijk niet, maar de inspanningen om jazz in musicologische 
termen te definiëren leidden wel tot een beter resultaat dan in Duitsland, waar 
men niet verder kwam dan vage omschrijvingen. 'Überall, wo wir eine ausgeprägte 
Verniggerung der Melodik finden, die unserem Rassegefühl zuwider läuft, sprechen 
wir von Jazz', zo luidde de specificatie bij het door Reichssendeleiter Eugen 
Hadamowski in 1935 uitgevaardigde verbod van 'Niggerjazz' voor de Duitse radio 
en in de toelichting bij het vier jaar later afgekondigde verbod op 'Swing- und 
Negermusik' in Pommern werd 'hot spielen' nader geprecizeerd als 'das über
mäßige Ziehen und Jaulen auf den Instrumenten': 'Jaulende Musik, abgehackte 
Rhythmen und alles, was verniggert ist, hat zu unterbleiben.' 

Dankzij Willem van Steensel van der Aa beschikte men in Nederland over veel 
nauwkeuriger omschreven criteria op grond waarvan amusementsmuziek kon 
worden beoordeeld op de aanwezigheid van 'negroïde en negritische' elementen. 
In zijn tot in detail beschreven stijlvoorschriften was in musicologische begrippen 
geformuleerd wat het departement van Volksvoorlichting en Kunsten op morele 
en politieke gronden wenste te verwerpen. In het toen gebruikelijke ambtenaren-
jargon sprak men over: 

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. 

Naleving van de stijl- en repertoirevoorschriften was na de afkondiging van het 
dans- en amusementsorkestenbesluit, wettelijk verplicht, maar door gebrek aan 
voldoende, ter zake kundige controleurs, bleven veel overtredingen onopgemerkt. 
Desalniettemin werd de bestrijding van ongewenschte muziek vanuit het depar
tement in Groningen tot aan het eind van de bezetting voortgezet. Zonder het 
gewenschte resultaat. 
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