
 

 

 
 

 DE ANGST VOOR HET "ONBESCHAAFDE" 
 
 Nederlandse reacties op Amerikaanse amusementsmuziek  
 in de periode 1920-1945 
 
 
Tijdens de eerste wereldoorlog was "jazz" in Nederland nog een onbekend woord, 
maar dat veranderde toen in 1919 op diverse dansscholen "Jes", "jas" of "yasz" 
(men wist nog niet precies de juiste spelling), als een nieuwe Amerikaanse dans 
werd geïntroduceerd. In 1920 speelde het Engelse vijf mans orkest "The London 
Five" in den Haag en in de loop van dat zelfde jaar richtte de Amsterdamse 
dansleraar James Meyer het eerste Nederlandse professionele jazzorkest op: "The 
James Meyer's Jazzband" onder leiding van de pianist Leo de la Fuente. Een jaar 
eerder was Meyer naar Engeland gegaan om aldaar inspiratie op te doen in de 
moderne balzalen.

1
 Via zijn orkest en vooral via de BBC-radioprogramma's vanuit 

het Savoy Hotel in Londen werden de Engelse ballroomdances in Nederland popu-
lair. Vanaf 1919 kwamen ook de eerste Amerikaanse dansplaten in omloop. Zowel 
de Engelse ballroomdansen als de Amerikaanse Ragtimes bleken enorm aan te 
slaan. Een naoorlogse danswoede ontstak in alle hevigheid. Het uitgaanspubliek 
verkeerde in een uitgelaten stemming. Men had genoeg van de 'Wiener Damen-
kapelle', van de salonorkestjes en de melodieën van Johann Strauss en Franz 
Léhar, de mensen wilden "Jazz". In plaats van 'tango-tea' bij Pschorr in Rotterdam, 
wilde men dansen. De ene na de andere mode dans werd geïntroduceerd: de "shi-
mmy", de "charleston", de "black bottom". Pschorr werd omgebouwd tot een 
danstempel en op het decor achter het podium prijkte onder de tekst "Welcome in 
New York", een twee meter hoge afbeelding van het vrijheidsbeeld.

2
 De strijkjes 

werden uitgebreid met een grote trom, voorzien van een claxon en een emaillen 
pannetje, toentertijd genoeg om van een jazzband te kunnen spreken. Maar dat 
duurde niet lang. Om het gebrek aan blazers op te vangen werden saxofonisten, 
trompettisten en klarinettisten uit militaire kapellen aangetrokken. Oudere 
muzikanten, strijkers en pianisten, kregen bijles op een blaasinstrument. 
 
Naar de oude amusements- en salonorkesten was geen vraag meer. Tot aan het 
eind van de eerste wereldoorlog bestond het repertoire van deze strijkjes en 
kapellen hoofdzakelijk uit Franse en Duitse liederen, Weense walsen, tango's en 
populaire operette melodieën gearrangeerd voor een kleine bezetting. De musici uit 
deze orkesten hadden doorgaans een klassieke muziekopleiding genoten en 
verdienden een zeer bescheiden inkomen in een van de symfonie- of 
bioscooporkesten. Om het hoofd boven water te houden waren zij aangewezen op 
het geven van muzieklessen of het spelen van amusementsmuziek, maar in de loop 
van de jaren twintig noopte de populariteit van de nieuwe Amerikaanse dansen tot 
aanpassing van het repertoire, hetgeen voor veel muzikanten van de oude stempel 
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zeer problematisch was. Voor hen, die de stap van Suppé naar Alexanders Ragtime 
band en van de viool naar de saxofoon wel snel genoeg konden en wilden maken, 
was er genoeg werk.  
Dat gold vooral voor de jongere generatie, die geïnspireerd door het Amerikaanse 
orkest van Paul Whiteman en Engelse bands als "The Savoy Orpheans" en het 
orkest van Jack Hylton, (beide waren op hun beurt eveneens door Whiteman 
beïnvloed), eigen jazzkapellen vormde. In 1924 werd de Bredase "Original Victoria 
Band" o.l.v. Theo Abels opgericht en twee jaar later zagen "The Original Ramblers", 
met Jack & Louis de Vries, Theo Uden Masman en Kees Kranenburg het licht. De 
gebroeders Willebrandts begonnen in 1929 met hun orkest. 
 
De amateuristische jazzbeoefening geschiedde vooral in de beter gesitueerde 
kringen en met name in de studentenwereld. Hier sprak men Engels en had men de 
beschikking over voldoende geld om zich grammofoonplaten en dure instrumenten 
aan te schaffen. Aan menige universiteit of HBS klonken de enthousiaste klanken 
van een corps- of schoolband. Zo werd in 1925 de Leidse Corpsband "Minerva" 
opgericht en in Wageningen verenigden de studenten van de Landbouw 
Hogeschool zich in de "Ceresband". In Den Haag speelden sinds 1924 "The 
Queen's Melodists", een combinatie van studenten en welgestelde burgers met o.a. 
Theo Uden Masman en later Melle Weersma aan de piano. Opmerkelijk is de vor-
ming, zij het stuntelig, van een jazzachtig orkestje aan de Bredase Koninklijke Milita-
ire Academie in 1924. 
 
De komst van de nieuwe Amerikaanse muziek veroorzaakte veel opschudding in alle 
geledingen van de maatschappij. Tegenover het enthousiasme van de vaak 
jeugdige jazzfans stond de afwijzende houding van voornamelijk ouderen. 
Verschillende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen leidden ertoe dat 
de "Amerikanisering" van de amusementsmuziek in Nederland, ondanks alle kritiek 
en tegenmaatregelen, niet gestopt kon worden. In de volgende pagina's zullen deze 
ontwikkelingen en de reacties daarop, geïnventariseerd worden. Eerst staan 
achtereenvolgens de critici en de jazzfans in de jaren twintig en dertig centraal. 
Vervolgens komt de cultuurpolitiek in de periode 1940-1945 aan bod en tot slot 
wordt bekeken in hoeverre het karakter van de kritiek vóór en tijdens de bezetting 
wezenlijk van elkaar verschilde.  
 
 
 
EEN AFGROND VAN ZONDEN  Het anti-jazz kamp in de jaren '20 en '30  
 
 
Aanvankelijk vond alleen de gestaag stijgende populariteit van de Amerikaanse 
dansen zijn weerslag in diverse geïllustreerde tijdschriften. In het in 1921 gestarte 
modieuze blad Cinema & Theater adverteerde de Amsterdamse dansleraar Cor 
Klinkert met "onderricht in Shimmy, de grootste mode-kunst" en werden de 
verschillende passen en figuren van o.a. "The Black Bottom" tot in detail 



 

 

 
 

beschreven.
3
 Serieuze recensies van jazzplaten of concerten kwamen niet voor. Een 

combinatie van onwetendheid en sensatiezucht voorkwam dat er in de eerste jaren 
na de introductie van de jazzmuziek in Nederland, expliciet negatieve oordelen 
werden geveld. Slechts een enkele keer verwierp men de nieuwe muziek als 
onderdeel van de Amerikaanse massacultuur: "Had Columbus Amerika niet ontdekt, 
dan was ons heel wat grammotele- en saxofoon-narigheid bespaard gebleven, om 
van den Jazz, 't kauwgummi en andere ellende maar te zwijgen", aldus de ver-
zuchting in het maandblad "Astra" van april 1926.  
 
In de dagbladpers was tot op dat moment nauwelijks aandacht besteed aan 
jazzmuziek. Dat veranderde toen in de zomer van 1926 het Amerikaanse orkest van 
Paul Whiteman naar Nederland kwam. De drie reeds lang van tevoren uitverkochte 
concerten, twee in het Kurhaus te Scheveningen en een in het Concertgebouw te 
Amsterdam, leverden over het algemeen juichende reacties op. "Hier sluit de jazz 
een entente-spiritueele met dien van de oude wereld", stond er in de 'Maasbode'. 
"Onmiskenbaar verbluffend", schreef de NRC, "Eene kostelijke en kleurige poly-
tonale film-in-klanken". Het 'Vaderland' zag in het orkest een "Mengelbergsch 
ensemble...Een pracht-organisme, waarin elke schakel perfect werkt. In de volle 
kracht van dit ensemble zit een scheut brutaliteit, een scheut humor, een scheut 
tijgerglanzende schoonheid".

4
 De symfonische jazz van Whiteman (Rhapsody in 

Blue), afgewisseld met syncopische dansmuziek en jazzmatige arrangementen van 
componisten als Liszt en Wagner, lag meer in het verlengde van de Europese 
muzikale woordenschat dan de polyrhythmiek van de Original Dixieland Jazz Band 
(ODJB) uit Amerika, die met hun bezoek aan Engeland in 1919, de geïmproviseerde 
'classic jazz' in Europa introduceerde. Het leek alsof door Whitemans optredens, de 
jazzmuziek plotseling respectabel was geworden. De dirigent van het 
Residentieorkest Georg Schneevoigt sprak over "het beste...op het gebied van den 
jazz" en voegde daaraan toe "...ook Mengelberg is al even enthousiast over deze 
kapel als ik".

5
  

 
Schneevoigts mededeling dat zelfs Mengelberg, de koning van het Nederlandse 
concertleven, zich waarderend had uitgelaten over "the King of Jazz", betekende 
allerminst dat de jazz ook in de klassieke muziekwereld als geheel geaccepteerd 
werd. Integendeel, veel klassieke componisten en musici zagen de nieuwe muziek 
als een barbaarse invasie, een bedreiging voor de kunst. Als dragers van het 
eeuwenoude avondlandse muzikale erfgoed voelden zij zich geroepen hun stem te 
verheffen tegen de binnendringende improviserende concurrentie. 
In 1926 verscheen in het oktobernummer van 'De Muziek', het officiële orgaan van 
de "Federatie van Nederlandse Toonkunstenaars-vereenigingen", een artikel van de 
componist en muziekrecensent Matthijs Vermeulen. "De jazz", schreef Vermeulen, 
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"is afval en caricatuur van het moderne orchest, het orchest van Debussy, Strauss, 
Mahler, Schönberg; afval gearrangeerd door halfwassen muzikanten ten behoeven 
en ten gerieve der algemeene jool. En men draaie de rollen niet om! Wie denkt, dat 
zijne instrumentatie profiteren kan van de Jazz is twintig jaar ten achter op de 
evolutie der muziek."

6
 De componist Willem Pijper was het helemaal met hem eens: 

"Vermeulen heeft het hier voortreffelijk gekarakteriseerd: 'Oud vuil, samengeraapt op 
alle belten van voor den oorlog'.

7
 

 
Achter dergelijke kritieken op de jazz ging vaak angst en onvrede tegenover de 
naoorlogse maatschappelijke veranderingen schuil. In het artikel "Jazz", dat Karel 
Mengelberg, een leerling van Willem Pijper, in oktober 1927 schreef, is dat goed te 
merken: "Toen het den menschen...tot bewustzijn kwam, hoe hol al hunne 
nationalistische en moralistische frasen waren, toen de troepen van de slagvelden 
terugkeerden en de tanks der revolutionairen door de straten der metropolen rolden, 
begon de Jazz, bandeloos, zonder 'algemene muziekleer', woest en luid...In de 
overvolle café's raasden zonder ophouden de Jazzbands...De even dierlijk muzikale 
als bandelooze negers gaven- in den letterlijke zin des woords - den toon aan...Wij 
echter gelooven,...dat de menschen weldra van deze 'gesyncopeerde 
parademarsch' genoeg zullen hebben. In 't geheim vervloeken dan ook velen den 
Jazz, maar in den strijd met den gesyncopeerde tijdgeest, delven zij in de meeste 
gevallen het onderspit."

8
 Van een ter zake doende muziekkritiek is hier natuurlijk 

geen sprake en in het algemeen neigde men, als het over jazz ging, tot een 
subjectieve beoordeling. Naar aanleiding van de "Jazzweek" die de VARA in 1935 
organiseerde, werd in 'De Radiogids' van 16 maart aan verschillende bekende 
Nederlanders de vraag gesteld: "Hoe denkt u over Jazz?". Componist Piet Ketting 
antwoordde: "De degeneratie deser tijden vindt in haar een klinkend symbool" en 
zijn collega Dr.Johan Wagenaar had zich niet in de jazz verdiept omdat "de daarin 
heersende geest" hem "in het geheel" niet aantrok. Pianist Willem Andriessen 
meende dat er van de jazz geen beïnvloeding van artistieke betekenis uitging: "Ik 
geloof intussen, gezien de mentaliteit, die uit de jazzmuziek spreekt, eer het 
tegendeel". Componist van den Sigtenhorst Meyer tenslotte, stelde de jazzmuziek 
op één lijn met tabak en drank: "Bij veel gebruik verderfelijk voor de reinheid en 
ontvankelijkheid van de geest".

9
 

 
De eerste wereldoorlog had bij velen twijfel doen rijzen aan de suprematie van de 
westerse beschaving. Traditionele waarden en geloof in de vooruitgang waren 
plotseling geen vanzelfsprekendheden meer. Naast cultuurpessimisme en onzeker-
heid maakte men evenwel ook kennis met een nieuwe, onbekende Amerikaanse 
cultuur, met de jazz, de charleston, de black bottom en de foxtrot. 
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Jazz in de stijl van King Oliver en de ODJB werd vooralsnog alleen in een kleine 
kring van liefhebbers beluisterd en gepraktiseerd, maar de nieuwe dansen vielen in 
korte tijd bij een veel groter publiek in de smaak. Voelden de bovengenoemde 
representanten van de klassieke muziekwereld zich vooral bedreigd door de komst 
van de jazzmuziek; pedagogen, geestelijken en jeugdleiders keerden zich op de 
eerste plaats tegen de moderne Amerikaanse dansen. Zij beschouwden de dans-
zaal als een broedplaats van geestelijk verval, symptomatisch voor een ontaarde, 
gedesoriënteerde samenleving, waarin traditionele waardenstelsels zoals die door 
de christelijke kerk of het socialisme werden gerepresenteerd, hun invloed verloren 
hadden. 
 
Volgens de socialistische kruisvaarders tegen de zedenverwildering maakten jazz en 
quickstep deel uit van de burgerlijke schijnbeschaving. Naar aanleiding van 
Whitemans optreden schreef Muziekrecensent Paul F. Sanders in het socialistische 
dagblad "Het Volk" van 24 juni 1926 over een op en top Amerikaanse avond. Te 
midden van alle lovende recensies was hij de enige die een negatief oordeel velde. 
"De sexuele sfeer in de muziek" zag hij als uiting van een barbaarse cultuur: "triomf 
van de techniek, toegespitst tot (sic) een verdovingsmiddel voor afgematte 
zakenmensen, die een hersenloze ontspanning zoeken". Ook de leden van de 
"Arbeiders Jeugd Centrale" (AJC), trokken niet in de eerste plaats ten strijde tegen 
de klassenvijand, maar hielden een veldtocht tegen de "gemakzuchtigen en genot-
zoekers van onze beschaving in verval". In ontelbare krantjes, brochures en 
pamfletten veroordeelden de AJC-ers banale praatjes, in rokerige cafés zitten, 
oppervlakkig geflirt, roken, drinken en zwoele dancings opzoeken. In plaats van 
'step- en schuifdansen' moest er gevolksdanst worden.

10
  

 
Net als in de AJC gingen ook in de vrije jeugdbeweging, stijl, uiterlijk en 
levenshervorming een steeds grotere rol spelen ten koste van sociaal idealisme. Zo 
gaven de 'Nederlandsche Bond van Abstinent Studeerenden' en de 'Jongelieden 
Geheelonthouders Bond' zich rekenschap van de verhouding tussen jongens en 
meisjes door zich op congressen principieel uit te spreken tegen het moderne 
dansen. 
 
De katholieken bereikten in hun afwijzingen soms quasi-poëtische hoogtepunten. In 
zijn vastenbrief van 1927 waarschuwde de bisschop van den Bosch Mgr.Diepen nog 
kalm tegen "het nieuwe heidendom" met "zijn alom verbreide moderne dansen", 
maar volgens de gezamelijke pastoors van de stad Utrecht een jaar later, was "...de 
lichtzinnige, ja hartstochtelijke dansmuziek ...er op berekend de danslustigen in een 
roes van zinnelijkheid te brengen... Waarlijk, wij overdrijven niet met te beweren, dat 
onze moderne, heidensche dansen een afgrond van zonden zijn ...Waar gedanst 
wordt, daar worden de mannen bedwelmd en vinden de vrouwen hun ondergang; 
men kan niet op aarde dansen en eens in de hemel vreugde smaken."

11
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In de opvoedkundige brochuren-reeks "Voor Eer en Deugd" vinden we het antwoord 
op de vraag: "...waar men de nieuwe dansen is gaan leren?: Men is in de leer 
gekomen bij wilde volksstammen. Men danst en walst gelijk de kaffers, men waggelt 
en wiegelt als ganzen."

12
 

 
Ook het protestants-christelijk volksdeel werd vermanend toegesproken. In "Veel 
vragen-één antwoord" een opvoedkundig werkje uit de dertiger jaren worden de 
gevaren van de gymnastiek besproken: "...het lijkt veel op dansen...En van dansen 
moeten we niets hebben. Daar verzet zich de Christelijke zede gelukkig nog 
tegen."

13
 

 
Een zelfde houding ten aanzien van dansen en jazz viel te bespeuren onder de 
Nederlandse nationaalsocialisten. In "de Stormmeeuw", het maandblad van de 
"Nationale Jeugd-storm", vindt men dezelfde oproepen tot karaktervorming en 
dezelfde verwerping van jongeren die zich aan de massacultuur (roken, jazz en 
make-up) hebben overgegeven, als in de brochures en pamfletten van alle andere 
jeugdorganisaties. Tijdens een ledenwerfcampagne in november 1934 richtten de 
Stormers zich: "...tot de jeugd, waarop Nederland wacht. Niet tot de jeugd die reeds 
'afgeschreven' is. Die oud is geworden bij de Jazz en grijs door de cocktail."

14
 

 
Nationaalsocialisten, klassieke componisten en musici, protestanten, roden en 
roomsen, allemaal vervloekten ze de komst van de nieuwe Amerikaanse 
amusementscultuur. Hun morele verontwaardiging klonk door in de pers. Stonden 
de meeste Nederlandse verslaggevers in juni 1926, nog open tegenover de nieuwe 
muziek van Paul Whiteman, niet lang daarna kregen morele oordelen en 
tendentieuze beschouwingen steeds meer de overhand. "Het Vaderland" beschreef 
op 2 augustus 1926 hoe Duitse straatmuzikanten in Den Haag, Amerikaanse 
foxtrots speelden: Juist zette het orkest the big hit van verleden jaar in: Yes sir that's 
my baby. De klarinetten klaagden het uit. De slagwerker annexeerde zijn lessenaar 
om het net echt te maken. De bassen botsten in syncopen. 'Schön was?' zei de 
geldophaler weer en hij haalde zijn schouders op".

15
  

 
In een reportage over de moderne dancings in het Haagsch Maandblad van januari 
1927, werd met ontzetting vastgesteld dat de dansparen allerlei bewegingen 
uitvoerden, "waarvan de oorsprong bij zich tot erotische waanzin opwindende, bar-
baarsche negerstammen ligt en waarin brute oerinstincten der beide sexen zich 
trachten uit te vieren."

16
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De Maatschappij tot verspreiding van goede en goedkoope lectuur ging in 1931 zelfs 
zo ver een reisverslag onder de titel "De razende saxofoon" uit te brengen. Een 
fragment: "Een paar schelle, schetterende tonen van de trompet, een hooge nood-
kreet van de saxofoon, en dan...door de vrije ruimte van de zaal schokten, trilden de 
lichamen van gerokte mannen en de slanke lijven der vrouwen...in hun ogen lag iets 
van den oer-hartstocht, van het oer-instinct: de paringsdolheid. En de vijf glimmende 
zwarte toovenaars bliezen de aristocratische feestzaal vol van een helsch en 
heidensch rhythme."

17
 

 
Onophoudelijk werden jazzmuziek en moderne dansen geassocieerd met barbarij, 
primitieve oerinstincten en erotiek. Horeca-exploitanten reageerden op de negatieve 
beeldvorming door strenge eisen te stellen aan uiterlijk en gedrag van de muzi-
kanten. Zowel professionals als amateurs, dienden zich tijdens een concert keurig te 
gedragen. Kleding, haardracht, presentatie, alles moest er onberispelijk uitzien om 
toch vooral maar een respectabele en beschaafde indruk te maken. Immers, 
criticasters van alle gezindten lagen op de loer en ook de horecaondernemers zagen 
er streng op toe dat met de komst van de nieuwe muziek, in ieder geval elke uiter-
lijke schijn van goede zeden en fatsoen werd gehandhaafd. Geen aanstootgevend 
drankgebruik of al te opzwepende 'hot-dance'-muziek, want bij de minste of 
geringste wanklank stond de politie klaar om de tap- of muziek vergunning in te trek-
ken. 
 
Ondanks deze voorzichtigheid werd er toch op landelijk niveau ingegrepen. Op 
initiatief van de "Tucht-Unie", een organisatie die zich statutair had verplicht "de 
tuchteloosheid te bestrijden en het openbare leven te vermooien", had een 
"Commissie inzake Volksvermaken", in 1927 de regering verzocht op te treden 
tegen het moderne dansvermaak. Het blad van de Tucht-Unie, "de Gong", waar-
schuwde de jeugd, die zich overgaf aan "...van wilde negerstammen afkomstige 
dansen...Het moet nu maar eens gezegd, al die perverse bewegingen, al dat heen 
en weer schuifelen en knikken en bibberen en draaien en quasi-gracieus 
likkebaarden en knoeien en wringen, gaat naar de verboden daad toe."

18
   

 
Het verzoek werd gehonoreerd en in 1930 werd een regeringscommissie 
geïnstalleerd, die een jaar later haar werk afrondde met een rapport. De moderne 
dansen vormden een zedelijk gevaar voor de jeugd, was de conclusie. "Het zeden-
bederf is op allerlei wijze uit de in de oorlog betrokken landen bij ons binnen-
gedrongen. In zijn uitingsvorm is het echter in hoofdzaak Amerikaansch...".

19
  

De commissie doelde daarmee op de uit de VS afkomstige jazzmuziek en 
swingdansen die, volgens haar, een weerspiegeling vormden van de oppervlak-
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kigheid van het omgangsleven in Amerika. Als belangrijkste oorzaak noemde men 
de ver doorgevoerde mechanisering en arbeidsdeling welke tot "levensverarming en 
uiterst oppervlakkige contacten met de medemens" hadden geleid, ten koste van 
oude organische verbanden, zoals het gezin, de school en de kerk. "In een 
onsamenhangende massa als de Amerikaansche moet de binding worden verkre-
gen in de instinctieve sfeer en dit is, wat het wezen der Amerikaansche cultuur, 't zij 
men haar zoekt in de dagbladpers, in muziek of filmkunst, als massaproduct 
bepaald".

20
 De negers gaven de toon en het ritme aan in de Amerikaanse muziek 

omdat zij over de grootste instinctieve levenskracht beschikten. Een "aanstekelijk 
werkende levensvreugde", die bij uitstek geschikt was om een roes te verwekken, 
waarin het gemakkelijk leven was voor "wie een dieper levensbesef te lastig is". De 
commissie zag in dit alles een groot gevaar, waartegen Europa zich diende te 
wapenen. Men constateerde ook in West-Europa een terugval van "een leven in 
diepere bezinning" naar "een leven van primitieve prikkels" en waarschuwde tegen 
diegene die de Amerikaanse "vrijgeesterij" verheerlijkten en de "Americanisatie van 
Europa" propageerden. Amerika werd voorgesteld als een naïef land waar met 
primitieve middelen, zoals "cries" en "yells" en het hijsen van de "Stars and Stripes", 
een kunstmatig nationaal enthousiasme werd opgewekt. "Wie in Europa de snaren 
van het instinctieve leven gaat betokkelen, zooals de Amerikaansche 'cultuur' doet, 
zonder als daar tot een eenheid te kunnen binden, zal van Europa slechts één stuk 
verwarring kunnen maken, waarin oorlog en burgeroorlog aan de fel opgezweepte 
instincten uitdrukking zullen geven."

21
  

Dat instinctieve werd in de moderne danszaal gestimuleerd door rode lampen en 
een "met felle contrasten tegen elkaar opbotsende geluidschaos, waarin vaak een 
saxofoon jammert (een instrument, waarover onze psychologische adviseur zich al 
heel erg insinueerend uitliet) en waartoe vaak een 'zingende' mijnheer met een soort 
scheepstoeter muzikale bijdragen levert".

22
 Men moest wel zeer naïef zijn , meende 

de commissie, indien men niet onmiddellijk aanvoelde op welke "menselijke bewust-
zijnlaag" hier werd ingewerkt.  
De adviezen van de regeringscommissie leidden er toe dat in 1933 de drankwet 
werd aangepast. Voortaan mocht er alleen nog gedanst worden in gelegenheden 
met een alcoholvergunning, wanneer de burgemeester daarvoor toestemming had 
verleend. Bovendien werden in het Koninklijk Besluit van 27 april 1933 nog enkele 
algemeen geldende minimum eisen gesteld, waaraan een dancing moest voldoen, 
zoals de oppervlakte van de dansvloer (niet groter dan eenvierde van het totale 
vloeroppervlak), het aantal dansparen (maximaal 1 per m2), de verlichting en de 
inrichting (het plaatsen van boxen en andere afgesloten ruimten was verboden). 
Tevens werd bepaald dat jongeren beneden de achttien jaar niet meer in danslocali-
teiten mochten worden toegelaten en dat de bediening niet meer door vrouwelijk 
personeel mocht geschieden.  
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In de praktijk veranderde er echter weinig. Nog in 1937 klaagde het katholieke 
jeugdwerkersblad DUX dat de bepalingen uit het Koninklijk Besluit niet werden 
nageleefd: "Ofschoon de danswoede, welke we in de na-oorlogse jaren hebben 
gekend, is geluwd, ligt hier vooral in de grootere steden met een gemengde bevol-
king, nog een gevaarlijk terrein (gemengde huwelijken!)".

23
  

 
 
 
SWINGNOZEMS EN JAZZPURISTEN  Jazzfans in de jaren '20 en '30  
 
 
Zowel in het rapport van de regeringscommissie als in de reacties van de klassieke 
muziekwereld, de kerken en de pers, domineerde de angst voor een Amerikaanse 
massacultuur, waaraan de eigen normen en waarden ten offer dreigden te vallen. 
Het pendant van dit cultuurpessimistische kamp werd gevormd door een rijke 
schakering jazz- en swingfans, waarvan de harde kern bestond uit een kleine groep 
voornamelijk mannelijke HBS-ers, gymnasiasten en studenten, grotendeels af-
komstig uit de middenklasse, die door middel van platenavonden, lezingen, stu-
diemiddagen en zelfgemaakte muziek, al hun vrije tijd opofferden aan de jazz. 
 
Aan het Kennermer Lyceum in Overveen bijvoorbeeld, ontstond aan het eind van de 
twintiger jaren een jazzfanclub, die sinds 1931 tot aan het uitbreken van de oorlog, 
in elke uitgave van de lyceumkrant van zich liet horen met de platenrubriek "Wat 
zullen we draaien". In nummer acht van maart 1932 vinden we op de voorpagina 
een oproep tot deelname aan een "gramophoonplaten-portefeuille". "Ons plan is om 
ieder die lid wil worden, 4 dansplaten per week in bruikleen te geven. Deze zullen 
dan alle up-to-date zijn, dus zoowel de nieuwste Engelsche en Amerikaansche Hits 
als ook de beste Hot-platen bevatten", aldus de drummer van de Kennermer 
Lyceum band, Eddy Crommelin. Nog in hetzelfde jaar besloot hij om samen met een 
paar lyceum genoten, in navolging van Frankrijk en België, ook in Nederland een 
"Hotclub" op te richten. Deze "Nederlandsche Hotclub" (NHC), bleek een vruchtbaar 
initiatief. Na Haarlem verrezen er binnen korte tijd NHC-afdelingen in Amsterdam, 
Nijmegen, Utrecht, Den Helder en Den Haag. De verschillende afdelingen waren 
verenigd in de "Nederlandse Jazz Liga" (NJL) en nauw gelieerd aan het maandblad 
"De Jazzwereld", waarin alle NJL-publicaties verschenen. "De Jazzwereld" was 
opgericht in 1931 door de op dat moment zestienjarige altsaxofonist van de 
Kennemer Lyceum band, Ben Bakema, beter bekent onder zijn artiestennaam Red 
Debroy. In augustus verscheen het eerste nummer en het succes was groot. Binnen 
een jaar werd het blad niet alleen in Nederland verkocht, maar ook in Vlaanderen, 
Nederlands Indië, Duitsland, Zwitserland, Denemarken en zelfs in Marokko, waar 
Duits en Vlaams sprekende dancing bezoekers "De Jazzwereld" lazen.

24
 Maande-

lijks werden de abonnees ingelicht over de nieuwste grammofoonplaten en in het 
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regionale overzicht kwam het ganse nationale jazz landschap, van Heiloo tot Valken-
burg en van Groningen tot Bergen op Zoom, aan bod.  
 
De meeste jazz concerten vonden plaats in de drie grote steden Amsterdam, Rot-
terdam en Den Haag. Toen in Mei 1934 het orkest van Leon Abbey naar het 
Groningse "Astoria" kwam, schreef "de jazzwereld": "Het zal een van de zeldzame 
keeren zijn, dat Groningen - en niet Amsterdam of den Haag - een band te hooren 
krijgt met internationale reputatie".

25
 Dat de bekende professionele binnen- en 

buitenlandse orkesten grotendeels in de randstad geëngageerd waren, betekende 
overigens niet dat men in de provinciesteden achter de actuele ontwikkelingen aan 
liep. In het hele land bloeide in de loop van de dertiger jaren tientallen regionale 
jazzclubjes op, zoals bijvoorbeeld de "Hot Club Breda" en de "Hot Record Club" uit 
Zaandam, die naast kwalitatief goede "huisorkesten" en regionale bands soms ook 
beroemde Amerikaanse artiesten voor een gastoptreden wisten te engageren. 
Bovendien was door de uitbreiding van het spoorwegennet de randstad in de loop 
van de jaren dertig beter bereikbaar geworden. Vaak legden jeugdige fans ook vele 
tientallen kilometers per fiets af om hun idolen te kunnen bewonderen of reisden ze 
hun favoriete lokale bands na, wanneer die op tournee gingen. De radio en de gram-
mofoon tenslotte, boden de belangrijkste garantie voor een evenwichtige verspr-
eiding van up-to-date jazzrepertoire.  
 
De jaren dertig gaven een enorme toename van de Amerikaanse en Engelse 
muzikale export te zien. Door de snelle groei van het aantal huishoudens met een 
radiotoestel en de beschikbaarheid van betere en goedkopere grammofoons, 
kwamen meer mensen dan voorheen in aanraking met jazz en vooral met de 
populaire variant van deze muziek: swing. De omroepverenigingen namen vaste 
studio-orkesten in dienst. In 1935 zagen de "AVRO-Decibels" onder leiding van 
Eddy Meenk, met Sem Nijveen, Maurice van Kleef en arrangeur Klaas van Beeck 
het licht en een jaar laten vormden de Ramblers het "VARA-dansorkest". In 1935 
organiseerde de VARA haar eerste jazz week met o.a. de "Jack de Vries internatio-
nals" en platenprogramma's gepresenteerd door de twee "Jazz Wereld"-redacteuren 
Bob Schrijver en Mr.C. Poustochkine. 
Uit angst voor ledenverlies waren de Nederlandse omroepverenigingen voorzichtig 
met het programmeren van al te wilde 'hot-jazz', omdat deze stijl bij het grote publiek 
niet in de smaak viel. Om die reden speelden de radio-orkesten in de meer gema-
tigde Engelse bigband-stijl, soms zelfs afgewisseld met walsen en ballroomnummers 
(John Kristel) of met een mengeling van variéténummers en klompendansjes (Boyd 
Bachman). Toch waren bij de muzikanten zelf over het algemeen de Amerikaanse 
arrangementen het meest geliefd. Ernst van 't Hoff, Dick Willebrandts, Melle 
Weersma, Jack de Vries en de Ramblers, lieten zich bij voorkeur door Amerikaans 
repertoire leiden.  
Via de radio en gastoptredens van Amerikaanse muzikanten, kwam dit Amerikaanse 
jazzrepertoire ook rechtstreeks, ongefilterd door Europese arrangementen, naar 
Nederland. Duke Ellington en zijn orkest speelden in juli 1933 in het Scheveningse 
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Kurhaus met o.a. Cooty Williams en Johnny Hodges. In november van datzelfde jaar 
gaf Louis Armstrong twee concerten in Nederland en in 1934 maakten naast Louis 
Armstrong ook Cab Calloway en zijn muzikanten de oversteek. Willy Lewis, Benny 
Carter, Arthur Briggs en Bill Coleman waren regelmatig terugkerende gasten. In 
1935 was Coleman Hawkins op tournee met het Engelse orkest van Jack Hylton, 
toen de Nazi's hem vanwege zijn huidskleur de toegang tot Duitsland weigerden. Hij 
bleef in Nederland achter. In de daarop volgende jaren trad hij regelmatig als gast-
solist op bij de Ramblers. Samen met drummer Maurice van Kleef en de Amerikaan-
se pianist Freddy Johnson, die vanaf 1934 in Nederland werkte, maakte hij verschil-
lende platenopnamen. Hun concerten werden regelmatig door de VARA- en de 
AVRO-radio uitgezonden.    
Radio Hilversum was overigens niet de enige zender, die jazzmuziek uitzond. Via de 
Belgische zenders waren de orkesten van Stan Brenders, Fud Candrix en Jean 
Omer te horen. Ook Radio Luxemburg programmeerde regelmatig jazzmuziek, maar 
het waren vooral de Engelse orkesten van Harry Roy, Bert Ambrose, Jack Payne en 
in het bijzonder Jack Hylton, die via de BBC, de grootste populariteit verwierven in 
Nederland. Op de gladde, gepolijste muziek van deze orkesten, waarbij de arran-
gementen vaak belangrijker waren dan de improvisaties, kon uitstekend gedanst 
worden. Swingbands in de stijl van Jack Hylton vielen bij het grote publiek het meest 
in de smaak.  
 
Ze borduurde voort op de populariteit van de nieuwe Amerikaanse dansen uit de 
periode na de eerste wereldoorlog. Deze dansen hadden hun oorsprong in de 
zwarte getto’s van de Amerikaanse grote steden, maar in de loop van de twintiger 
jaren waren ze door de federatie van Nederlandse dansschool leraren, geheel naar 
Engels voorbeeld, gestileerd en voldoende respectabel gemaakt, om massaal 
ingang te vinden bij het publiek. Dat gold ook voor het swing-dansen. Na de 
geslaagde vlucht van Charles Lindberg over de oceaan in 1927, werd in de "Savoy 
Ballroom" in Harlem een nieuwe dansstijl beproefd, waarbij de danspartners elkaar 
beurtelings door de lucht gooiden, om elkaars heupen draaiden, wegslingerden en 
weer terug. Alles met een starre, onbewogen gelaatsuitdrukking. Men was Cool. 
Men danste de "Lindy Hopp". De filmindustrie, revuetheaters en nachtclubs in de 
VS, namen de Harlemse hoppers, of blanke imitators zoals Fred Astair, in dienst en 
als Amerikaans export-product kwam de Lindy-hopp in de loop van de dertiger jaren 
op de Europese markt onder de naam van de muziek: "swing". Hollywoodfilms als 
"Dancing Lady"('33), "Borne to Dance"('36), "Swing high, Swing low"('37), "On the 
Avenue"('38) en vooral "Broadwaymelody" uit 1936, brachten de onstuimige "swing" 
in de bioscopen, waardoor zowel het swingdansen als de swingmuziek enorm aan 
populariteit wonnen, met name onder de jeugd.  
 
De gemiddelde leeftijd van het publiek in de reguliere dancings van de grote steden 
lag iets boven de twintig jaar, maar tijdens jazzconcerten in plaatselijke cafés, op 
schoolfeesten of in besloten clubs, zoals bijvoorbeeld in de Haagse "Wanderers 
Hotclub", waar de "swingnozems zich als razenden uitleefden op de dansvloer", 
waren de meeste bezoekers aanmerkelijk jonger. Over het algemeen hadden de 
meisjes een overwicht op de dansvloer. Tijdens concerten of platen avonden waar 
geen gelegenheid was tot dansen, bestond het publiek hoofdzakelijk uit jongens. 



 

 

 
  

Niet alleen de muziek, ook houding en uiterlijk waren belangrijk. Ook hierin gingen 
de muzikale idolen voor. Henk Huizinga herinnerd zich nog hoe de leden van de 
Groningse Big Band "The Blue Lyres" er uitzagen: "Dat stak heel nauw. Hele wijde 
broeken, enorme scherpe plooien...je moest zó achteloos tegen een schoorsteen 
gaan staan en dan moest die broek nèt tot je tenen reiken...Er waren een heleboel 
jongens die 's nachts hun broek onder hun matras legden."

26
 

 
Dat de jazz en vooral het swingdansen vanaf het eind van de twintiger jaren 
voortdurend in diskrediet waren gebracht door haar op een lijn te stellen met 
zedenverwildering, cultuur barbarij en ongeremde primitieve negerstammen, zaaide 
op den duur twijfel. Juist ook bij die jongeren, die al hun vrije tijd vulden met het 
luisteren naar en het spelen van jazzmuziek en bij wie nauwelijks enige belangste-
lling bestond voor de activiteiten van de georganiseerde jeugdbeweging. Juist onder 
de jazzfans in de NJL en onder de jonge lezers en redacteuren van "De Jazzwe-
reld", waren er velen die zich niet los konden maken van de moraliserende bevoog-
ding van de gevestigde autoriteiten. Als het er op aan kwam durfden zij de breuk 
met de volwassenen niet aan en vervielen zij in een defensieve houding. Hun jazz-
en swingverering heeft daardoor in Nederland nooit de vorm van een tegencultuur 
aan kunnen aannemen.   
In de redactie van de "Jazzwereld" maakte J.B. van Praag van meet af aan 
onderscheid tussen "echte" jazzmuziek en allerlei afgeleide vormen, die op de 
"wansmaak" van het danslustige grote publiek waren gericht. Om verwarring te 
voorkomen introduceerde men in april 1932 een speciale rubriek onder de naam 
"Avant-Garde". "Uit ons besluit volgt, dat in artikelen buiten de rubriek 'Avant-Garde' 
het woord 'jazz' zeer zelden zal kunnen worden toegelaten."

27
  Bij hun pogingen de 

goede van de slechte jazz te onderscheiden, drongen de retoriek en de vooroor-
delen uit het anti-jazzkamp, in de loop van de dertiger jaren, steeds verder door. "Is 
Hot-Jazz ontuchtige muziek?" en "Heeft Jazz waarde als kunst?" vroeg men zich al 
in het maartnummer van 1933 af. Al lezend ontstaat de indruk dat het zoeken naar 
muzikale criteria om de pure jazz te kunnen onderscheiden van goedkope, com-
merciële imitaties, direct verbonden was met het verwerven van respect en erken-
ning door een vijandige buitenwereld. Het feit dat deze zoektocht niets opleverde, 
leidde vervolgens tot grote verwarring en bij gebrek aan duidelijke muzikale maat-
staven koos men tenslotte maar voor de huidskleur als maatgevend criterium. 
Jazzmuziek vereiste slechts gevoel voor "negersche rhytmen en melodievormen" en 
dat gevoel was het zuiverst "bij hen die zelf negroïde zijn".

28
 Wanneer de "oorspron-

kelijke volksmuziek der Noord-Amerikaanse negers" door blanken werd gespeeld, 
kon dat slechts leiden tot een banaal aftreksel. Vooral Will Gilbert, die in 1935 tot de 
redactie toetrad (Red Debroy was toen overigens al vertrokken), ontwikkelde zich tot 
een gevreesde scherprechter. In 1937 begon hij samen met zijn collega-redacteur 
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Mr.C. Poustochkine te schrijven aan het eerste Nederlandse boek over jazz. In 1939 
werd het uitgegeven. "Het heeft den schrijvers van dit boek allerminst voorgestaan 
met dit werk propaganda voor de jazzmuziek te voeren", luidde de eerste zin. En 
inderdaad, de kruistocht van "De Jazzwereld" tegen "de wanproducten van blanke 
musici" en de publieke onwetendheid, werd voortgezet. Met grote kennis van zaken 
zetten de schrijvers uiteen wat "Hot-intonaties" zijn, wat een "Growl" is, en waarom 
men niet van pralltrillers, mordenten en dubbelslagen in de jazz kan spreken. De 
betekenis van begrippen als "Dinge, Lick, Smear en Whip" werd nauwgezet uit de 
doeken gedaan. Dat alles om toch maar vooral het onderscheid te kunnen maken 
tussen bijvoorbeeld: "de muzikaal verantwoorde, innig oprechte, zij het soms door 
natuurlijke primitiviteit rauwe "blues"-vertolking van den neger Oliver" en "den 
onaesthetischen, valsch wellustigen, door tegennatuurlijke atavismen opzettelijk ver-
ruwden 'ragtime' van la Rocca, waarbij de later aan dit ensemble toegevoegde 
'loeiende' saxofoon wel het toppunt van smakeloosheid was".

29
 

 
Gilberts zoektocht naar een legitimatie voor de eigen hartstocht eindigde in 
december 1940 met de constatering dat de jazz aan het eind van haar ontwikkeling 
was gekomen.

30
 Tijdens de bezetting ontwierp hij in opdracht van het ministerie van 

Volksvoorlichting en Kultuur (DVK), een verordening om jazzinvloeden uit de amuse-
mentsmuziek te weren. 
 
Overigens was dit merkwaardige zoeken naar zelfrechtvaardiging en erkenning, 
slechts kenmerkend voor een kleine groep jazzpuristen binnen de Nederlandse 
gemeenschap van jeugdige jazzliefhebbers. Maar doordat deze kleine groep nauw 
betrokken was bij de organisatie van enkele grote, jaarlijks terugkerende concoursen 
en het uitgeven van het enige Nederlandse, maandelijks verschijnende jazztijd-
schrift, klonk hun roep verder door dan men op grond van hun aantal zou verwach-
ten.   
Het overgrote deel van de jeugd interesseerde zich echter absoluut niet voor de 
discussies rond jazz. Ze luisterden naar de Ramblers, de Swingpapa's of Jack 
Hylton, ook al kenden ze vaak het woord jazz niet eens. Het was de populaire 
dansmuziek uit de dertiger en veertiger jaren, die via de nieuwe media een 
ongekend breed publiek bereikte. Theo Uden Masman kon op deze manier 
uitgroeien tot het eerste nationale popidool en van een door de Nederlandse Jazz 
Liga groots opgezette propaganda-avond voor de jazz, stond in dagblad "het Volk" 
van 30 mei 1936 een verslag onder de kop "Nieuwe Heldenverering".  
 
 
 
NATIONAAL PRULWERK    De strijd tegen jazzmuziek tijdens de bezetting  
 
Tijdens de eerste bezettingsjaren veranderde er niet veel in het uitgaansleven. De 
concertagenda's waren bomvol, het jaarlijks door "De Jazzwereld" georganiseerde 
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jazzfeest in het Scheveningse Kurhaus ging ook in augustus 1940 gewoon door en 
de platenindustrie draaide op volle toeren. 
De Duitse platenfirma's Polydor, Elektrola, Telefunken en vooral Brunswick, persten 
de hele oorlog door grammofoonplaten met Amerikaanse jazz- en swingmuziek voor 
de buitenlandse markt. Ook in Nederland waren ze zeer in trek, niet in de laatste 
plaats vanwege de opmerkelijke kwaliteit van de matrijzen die gebruikt werden. De 
in Duitsland geperste platen gingen langer mee dan Amerikaanse. Ook de Neder-
landse platenindustrie draaide tijdens de oorlog gewoon door. Het verhaal gaat dat 
Helmut Zacharias, de beroemde Duitse hot-violist, als repertoirecontroleur in Duitse 
Dienst, bij de Nederlandse Deccafabriek actief was. In ieder geval verscheen Benny 
Carters "Lazy Afternoon", door hem zelf in 1937 in Bussum op de plaat gezet, in 
1942 weer in herdruk, onder de titel "Luie Middag". Verschillend opnames van 
Hawkins werden heruitgegeven en de "Farewell Blues", het traditionele slotnummer 
van de Ramblers was vanaf 1942 onder de titel "Au revoir" te verkrijgen.  
 
Voor Nederlandse jazzmusici was er meer werk dan voorheen. Al in september 
1939, toen Engeland de oorlog aan Duitsland had verklaard, verdween de concur-
rentie van Engelse musici, die allen gemobiliseerd werden. Daar kwam nog bij dat 
de import van grammofoonplaten uit de Verenigde Staten en Engeland volledig stil 
kwam te liggen waardoor de vraag naar de producten van Nederlandse orkesten, 
arrangeurs en componisten steeg. De enige buitenlandse concurrentie bestond uit 
een tiental Amerikaanse muzikanten, die totdat de Verenigde Staten aan de oorlog 
gingen deelnemen, nog tot in 1941 konden doorspelen. Pianist Freddy Johnson was 
één van hen. In het Amsterdamse jazzcafé 'La Cubana' van Max Woiski, het 'Negro 
Palace', het Scheveningse 'Tranion' of in de 'Bredase Hot Club' in Hotel Brabant 
(Ginneken), overal kon hij ongehinderd werken, totdat hij in december 1941 door de 
Duitsers werd geinterneerd. Ook de Amerikaanse band van Willy Lewis, maakte nog 
in februari 1941 een tournee door Nederland.  
 
De Nederlandse orkesten wisten met redelijk succes hun jazz-repertoire actueel te 
houden door bandopnames te maken van Engelse en Amerikaanse programma's 
die via de korte golf werden opgevangen. Zo kon bijvoorbeeld het orkest van Ernst 
van het Hoff in 1941 in Duitsland grammofoonplaten inspelen met uitsluitend Gen 
Miller-repertoire en schreef Pi Scheffer arrangementen van de nieuwste 
Amerikaanse nummers voor het orkest van Dick Willebrandts, dat sinds augustus 
1943 propaganda uitzendingen voor de "Deutsche Europa Sender" opluisterde.  
 
Jazz-concerten werden tijdens de bezetting zeer druk bezocht. Dat gold niet alleen 
voor Amateurorkesten, zoals de "Swing-Papa's" uit Den Haag, die onder de naam 
"Slingervaders" in 1942 voor een enthousiaste menigte optraden in de Haagse 
dierentuin, maar ook voor de professionele dansorkesten. 
Tijdens het "Music-Hall-feest" van 27 april 1941 in het afgeladen Amsterdamse 
concertgebouw, luisterden meer dan tweeduizend jongelui naar de "Syncopeted 
Musquetiers" met o.a. Freddy Johnsson, het "Quintette de la Hot Assemblée 
d'Hollande" en de "Ramblers". "Dat een Nederlandsche toonaangevende 
Kunstinstelling als het Concertgebouw in onze hoofdstad zich tot een dergelijke van 
Engelsche verzotheid getuigende gebeurtenis... leent", luidde de verontwaardiging in 



 

 

 
 

het "Nationaal Dagblad". Andere kranten schreven over "een magische bekoring" en 
"Jazz-feest in Concertgebouw - Jeugd triomfeert".

31
  

Door te gaan dansen, concerten te bezoeken en nieuwe grammofoonplaten te 
kopen, borduurde de jeugd voort op de moderne vrijetijdsbesteding uit de 
vooroorlogse periode. Dat de mogelijkheden daartoe, tijdens de eerste twee jaar van 
de bezetting, nog in ruime mate bestonden, suggereert een bepaalde mate van con-
tinuïteit. Toch waren er vanaf het begin van de oorlog ook ontwikkelingen die deze 
continuïteit bedreigden.  
 
In november 1940 richtte rijkscommissaris Seys Inquart het nieuwe "Departement 
van Volksvoorlichting en Kunsten" (DVK) op. Onder deze Nederlandse variant van 
het Duitse "Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda" ressorteerde ook de 
gehele kunstsector. De voormalig muziekcriticus van het Algemeen Handelsblad Jan 
Govert Goverts werd benoemd tot hoofd van de afdeling muziek van het DVK. Een 
van de eerste taken waar hij zich in zijn nieuwe functie voor gesteld zag was de 
verwijdering van alle joden uit het muziekleven. Joodse musici waren in het 
professionele Nederlandse muziekleven sterk vertegenwoordigd. Dat gold niet alleen 
voor de klassieke sektor (in de zeven grote symfonieorkesten speelden in 1941 niet 
minder dan 55 joden), maar ook voor de jazz- en amusementsmuziek. Joodse 
musici, joodse componisten en joodse muziekrecensenten drukten een belangrijke 
stempel op de vooroorlogse jazz scene in Nederland. 
Al op 21 mei, één week na de capitulatie, ontsloeg AVRO-directeur Willem Vogt, 
vrijwillig alle joodse radiomedewerkers, waaronder Max Tak, de man die als eerste 
in 1932 voor de AVRO-radio jazzcauserieën ten beste gaf. Een jaar later op 15 mei 
1941, werd de arisering van het orkestwezen doorgevoerd en op 15 september 
verscheen in de pers de beschikking van de Nederlandse SS-leider Rauter, waarin 
joden de toegang tot alle openbare gelegenheden ontzegd werd. Cafés, concert-
zalen en restaurants waren niet langer voor hen toegankelijk, tenzij er een bordje 
met de tekst "Joods lokaal" of "alleen voor joden toegankelijk" was aangebracht. 
Volgens artikel zes van de "Verordening over het optreden van Joden in het open-
baar" was ook "het deelnemen aan openbare artistieke vertooningen, met inbegrip 
van concerten", voor joden verboden. Voor alle joodse jazzmuzikanten was hiermee 
definitief het doek gevallen.  
De maatregelen tegen de joden waren, zonder dat het DVK daar enige 
zeggenschap in had, door de Duitsers opgelegd en hetzelfde gold voor de eisen die 
gesteld werden aan het muziek repertoire. In beide gevallen functioneerden het 
departement als een doorgeefluik van de Abteilung Kultur van het Rijkscommissari-
aat.

32
 Maar in tegenstelling tot de arisering van het muziekleven, waar Goverts met 

duidelijke tegenzin aan meewerkte, toonde hij bij de bestrijding van jazzmuziek meer 
enthousiasme en initiatief, hetgeen uiteindelijk leidde tot een beter resultaat, althans 
op papier, dan door de bezetter verlangd werd.  
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Als uitgangspunt bij de controle van muziek repertoire diende de "Programmgesta-
ltung des deutschen Musiklebens", een decreet van Goebbels uit 1939, waarin de 
beoordelingscriteria voor het samenstellen van de programma's van het Duitse mu-
ziekleven waren vastgelegd. Muziek had tot taak het volk te verheffen en daartoe 
moesten de programma's "...aan den ernst van den tijd en aan het nationale volks-
gevoelen worden aangepast. Toch moet vroolijke muziek in geenen deele worden 
uitgeschakeld; ze moet echter worden gevrijwaard van gebrek aan waardigheid en 
overdrijving in de weergave. Ik bepaal daarom, dat werken, die indruischen tegen de 
nationale gevoelens, hetzij door het land van oorsprong, door den componist of door 
hun uiterlijke opsmuk, niet meer ten gehore mogen worden gebracht, maar door 
anderen moeten worden vervangen. Voorts moet ervoor gezorgd worden, dat een 
beperking van het beoefenen van de muziek in het openbaar indien mogelijk in 
noemenswaardige omvang niet plaats vindt of dat concerten niet zonder eenige 
reden worden afgelast".
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Om te kunnen vaststellen welke muziek waardig was en in overeenstemming met de 
nationale gevoelens, vertaalden de ambtenaren op het DVK nauwgezet de Duitse 
directieven die aan de "Programmgestaltung" waren toegevoegd, te weten: een 
aantal "redenen tot het verbod van grammofoonplaten", een lijst met verboden 
grammofoonplaten en een lijst met "niet gewenschte werken". Behoudens de 
bepaling dat joodse muziek verboden was, bevatten deze documenten veel vage 
omschrijvingen en subjectieve oordelen. Desondanks probeerden Goverts en zijn 
ambtenaren de instructies optimaal na te leven teneinde de "Programmgestaltung" 
in Nederland te effectueren. 
 
"Titels en teksten in een vreemde taal", "Swing-dansen", en "Auteurs, uitgevers, 
medewerkers en orkesten uit Duitsch vijandig gezinde landen", waren ongewenst, 
dat was duidelijk. Maar de bepaling dat ook "Amerikaanse hot-bewerking of hot-
imitatie" en "echte of imitatie-neger muziek" verboden waren, tenzij het een parodie 
betrof van Duitse auteurs, klonk al veel minder helder. Beoordelingscriteria als 
"ongeschikte titel", "smakeloze tekst" en "nationaal prulwerk" gaven weinig houvast 
evenals de mededeling dat "ontaarde muziek in de stijl van joodse inflatie-ten-
denzen" ongewenst was. Ook uit de motivering, die bij elk van de "niet gewenschte 
werken" werd gegeven, was moeilijk een objectieve maatstaf te destilleren: "The Flat 
Floot Floogee (Sic)" was "Ontaarde Muziek"; "The Dipsey Doodle" (Brunswick), 
overdreven jazzinstrumenteering in hotstijl"; Bij "Caravan" (Brunswick), was "de vorm 
en vertolking ... niet overeenkomstig de gevoelens van het Duitsche volk"; Hetzelfde 
gold voor onder andere "The Lambeth Walk" (Brunswick), "Swing High - Swing 
Low", "Swing for Sale" (beide op Lindström) en voor "de verwrongen, schreeuwerige 
zangstijl en de overdreven hotinstrumentatie" van het "Negerorkest" van Nat Gonel-
la.  
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Om het repertoire van de Nederlandse amusementsorkesten te kunnen controleren 
op verboden "Amerikaanse hot-instrumentatie in de stijl van joodse inflatieten-
denzen", moest men van goede huize komen. Goverts zelf had het er ook niet mak-
kelijk mee. In een brief d.d. 16-4-1941 vroeg Ray Goossens, impresario van het 
amateur-dansorkest van Sidney Welsh, wat men op het DVK nu precies onder 
"hot-jazz" verstond.

34
 Goverts, na eerst geïnformeerd te hebben hoeveel 

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

35
 

Toen Ray Goossens na deze uiteenzetting informeerde of er wel 
geïmproviseerd mocht worden over een aantal maten waarvan alleen de akkoorden 
waren aangegeven, luidde het antwoord plotseling ja. "...onze afkeuring geldt niet 
zekere details...doch in het algemeen het karakter der negermuziek. Voor 
westersche dans en westersche verpoozing moet westersche muziek dienen, niet de 
muziek van een ras dat cultureel ver van ons verwijderd is."

36
 

 
Jazz- en swingmuziek werden beschouwd als producten van een inferieure Ameri-
kaanse negercultuur en om die reden wees Goverts ze af. De populariteit van "het 
primitieve" vormde een bedreiging voor de Europese, "Germaanse" beschaving. Dat 
primitieve was niet alleen kenmerkend voor jazzmuziek, maar ook voor de moderne 
Amerikaanse dansen: "Te veel is reeds bedorven door het laten voortwoekeren van 
swing en hot-jazz en andere storende elementen in ons beschavingsleven. Het 
dansonderwijs moet daarom worden geordend en geregeld...", aldus F. Primo, hoofd 
van de afdeling toneel en dans op het DVK.

37
 Op 2 april 1941 werden ruim 400 

dansleraren toegesproken in hotel Krasnapolsky in Amsterdam door de secretaris-
generaal van het DVK, Dr. Tobie Goedewagen. Na eerst de historische ontwikkeling 
van de dans te hebben geschetst kwam hij tot de conclusie dat door de dominante, 
stedelijke civilisatie, de binding tussen de dans en de waarden van het volk, verloren 
was gegaan. "De gezelschapsdans putte haar mogelijkheden liever uit de negercul-
tuur en uit een brutaal, verhit en zielloos sexualisme, dan uit de edele traditie van 
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eigen land en volk en stam ...Niemand zal zeggen, dat de jeugd van thans den 
dansvloer benut op een wijze, die getuigt van veel adel, van veel voornaamheid...De 
overheid... wil ook op dit terrein de opleiding der jeugd slechts opgedragen weten 
aan hen, die geheel van Nederlandschen en Germaanschen bloede zijn."

38
   

In februari 1942 verscheen een persbericht, waarin werd aangekondigd dat 
muziekprogramma's ten minste drie weken voor de uitvoering ter controle 
ingezonden diende te worden, maar omdat noch Goverts, noch een van zijn 
ambtenaren precies wisten wat een "overdreven jazzinstrumenteering" was of waar 
de grens lag tussen "volksche-" en "ontaarde" muziek, kwam er in de praktijk niet 
veel meer uit de bus dan een jacht op Engelse woorden. Niet alleen werken met een 
Engelse titel of van een Engelse componist waren uit den boze, ook buitenlandse 
namen van orkesten en artiesten moesten vervangen worden door Nederlandse. 
"The Moochers" heetten plotseling "de Moetschers" of "de Moetsjers", "The Swing 
Papa's" werden omgedoopt tot "De Slinger Vaders" en "The Blue Stars" van Pi 
Scheffer veranderden hun naam in "De blauwe sterren". Een uitnodigingskaartje van 
"The Wanderers Hotclub" uit 1942 waarop een optreden van Ernst van 't Hoff werd 
aangekondigd, was ondertekend met "De wandelaarsclub". Engelse titels waren 
verboden dus kwamen er Nederlandse of Duitse voor in de  plaats. "Jazz me Blues" 
werd "Mijn blauwe jas", "Flat Foot Floogy" kreeg de veel betekende titel "Fiets fiets 
foetsie" en "South Rampart Street" veranderde in "De ramp in de Zoutmanstraat". 
Tijdens het laatste in de oorlog gehouden concours voor amateur-orkesten in 
augustus 1942, kon men niet alleen "De Kolenkit zwaaiers" met "Wenn die Musik 
ertönt" verwachten, ook "De Rhythmeezen" met "Serenade in rhythme" stonden op 
het programma. Heel wat jazzconcerten en feestavonden werden in de loop van de 
bezetting door leden van de Nederlandse Nationaalsocialistische Beweging (NSB) 
verstoord. In de rapporten van de betrokken patrouille-commandanten, die vanaf 
1941 in grote getalen verschenen, werd keer op keer geklaagd over de jeugd, die 
zich onzedelijk en "pro-Engels" zou gedragen. "Ongeoorloofd fluiten" en "een typisch 
Engels applaus" kwamen regelmatig voor. Met fantasie titels, grappen en 
demonstratieve bijval staken zowel de muzikanten als het publiek de draak met de 
regels van het DVK. Het was duidelijk dat de vertaalde Duitse richtlijnen niet genoeg 
houvast boden om dit te voorkomen. Er moest zo snel mogelijk een duidelijk 
gedefinieerd jazzverbod komen. 
 
Hiertoe benaderde Goverts Willem Henri Adriaan van Steensel van der Aa, alias 
Will.G. Gilbert. Het door hem geformuleerde jazzverbod, dat in de tweede helft van 
1942 verscheen droeg de titel: "Voorwaarden verbonden aan het verlenen van een 
vergunning voor dans- en amusementsmuziek. Verbod van negroide en negritische 
elementen in dans- en amusementsmuziek". Uiterst nauwgezet deed Gilbert "de 
meest van het Europeesche muziekbesef afwijkende voornaamste kenmerken" van 
de Jazz uit de doeken. Alle specifieke jazz begrippen uit zijn in 1939 verschenen 
boekje passeerden ook nu weer de revue, vaak in exact dezelfde formulering. Het 
enige verschil bestond daarin dat het toepassen van een "Whip" , een "Dinge" en 
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"Hot- intonaties" met "Growls" en "Scratchy" klarinet tonen, nu niet meer geoorloofd 
was. In artikel twee werd zelfs het noemen van de woorden "jazz" en "jazzmuziek" in 
publicaties, programma's en aankondigingen verboden verklaard.
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Alleen wanneer musici schriftelijk verklaarden zich aan deze regels te houden, 
konden zij een stijlvergunning krijgen. Bovendien moest iedere muzikant in het bezit 
zijn van een door het DVK goedgekeurd repertoire en een lidmaatschapsboekje van 
de Nederlandse Kultuurkamer. In het maandoverzicht van de werkzaamheden van 
de DVK-afdeling Muziek werd trots geconcludeerd dat met de nieuwe regeling: "...de 
jazz- en negermuziek in Nederland definitief van de baan is. Dit is een zeer belang-
rijke maatregel...Nederland is het eerste land, hetwelk door wettelijke maatregelen 
voorgoed deze onteerende invloeden uit de amusementsmuziek bant".

40
  

 
 
 
MUZIEK VAN OVERWINNAARS OF GEJANK UIT DE OERWOUDEN ?        
 
  
Door jazz in musicologische termen te definiëren, leverde Gilbert de criteria, op 
grond waarvan amusementsmuziek kon worden beoordeeld op de aanwezigheid 
van "negroïde en negritische" elementen. Al sinds de jaren twintig werden deze ne-
gerse elementen voortdurend geassocieerd met primitivisme, ongeremde emoties, 
naïviteit en sexualiteit, kenmerkend voor de Amerikaanse cultuur. Gilbert voorzag dit 
negatieve Amerikabeeld van een quasi-muziekwetenschappelijk fundament. De door 
hem tot in detail beschreven stijlvoorschriften vormde het musicologische bewijs 
voor de vermeende minderwaardigheid van de Amerikaanse amusementsmuziek. 
Zijn muzikale criteria functioneerden als legitimatie voor wat men 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".

41
  

 
De meeste orkesten, vooral de amateurs, hielden zich echter niet aan de 
bepalingen. Officieel riskeerden ze daarmee F500,- boete of drie maanden 
hechtenis, maar in de praktijk lieten de ambtenaren van de departementale 
controledienst het meestal bij een waarschuwing. Soms werd, als herhaalde 
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waarschuwingen geen effect hadden, de stijlvergunning van een orkest ingetrokken, 
waardoor optreden in het openbaar formeel niet toegestaan was. De meeste 
"slachtoffers" vielen onder de amateurs, maar ook de stijlvergunningen van Ernst 
van 't Hoff, Frans Wouters en de Ramblers werden voor korte of langere tijd in-
getrokken omdat zij zich niet aan de voorschriften hielden. 
 
Desondanks werden er tot in het najaar van 1944 overal in Nederland concerten 
georganiseerd met een hoog "Hot-" en "Swinggehalte". De Secretaris-Generaal van 
het DVK schreef daarover op 4 augustus 1944 aan 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...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".
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Anglo-Amerikaanse amusementsmuziek, was tijdens de bezetting populairder dan 
ooit. Dat gold zoals gebruikelijk vooral voor de jongeren tussen 15 en 25 jaar, maar 
ook veel ouderen lieten onder druk van de oorlogsomstandigheden hun bezwaren 
tegen de "onbeschaafde ketelmuziek" vallen.   
 
Amerika’s rol in de oorlog noopte tot een radicale herziening van het primitivistische 
Amerikabeeld uit de jaren dertig. Jazz was niet langer een primitieve cultuuruiting 
van een onbeschaafd, naïef volk, maar de muziek van overwinnaars en bevrijders. 
De oude fatsoensmoraal moest plotseling plaats maken voor een hogere morele 
code. Syncopen, swing en improvisaties werden niet langer geassocieerd met de 
sensaties van de onderbuik, maar stonden voor vrijheid, individualisme en vitaliteit.  
 
Door te volharden in de vooroorlogse bezwaren tegen jazzmuziek, identificeerde je 
jezelf met de vijand, maar wanneer je op een verjaardagsfeestje een 
grammofoonplaat van Nat Gonella of Benny Goodman draaide, liet je zien dat je aan 
de "goede" kant stond. Het was een muzikaal-politiek statement. De vraag is nu of 
deze statements werden ingegeven door een oppervlakkig politiek, opportunisme of 
dat zij een uiting waren van een diepere mentaliteitsverandering. Was het 
traditionele, negatieve Amerika-beeld tijdens en door de bezetting werkelijk 
veranderd? 
 
"Het genot wat in de jazz gezocht wordt is grootendeels een dierlijk genot...", schreef 
professor Asselbergs, docent aan het Klein Seminarie, in het Brabantse dagblad "De 
Stem" van 26 mei 1945, "...en daarom is jazz-vergoding of zelfs maar jazzbe-
wondering een gevaarlijk afzwakken van den goede smaak en een gevaar voor de 
kracht van een volk." De "Geldersche Krant" publiceerde in januari 1946, een artikel 
onder de titel "Moderne wanklanken - Jazzmuziek - Gejank uit de oerwouden - 
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Uitingen van een perverse mentaliteit." Het boek van Gilbert en Poustochkine werd 
nog twee maal ongewijzigd herdrukt, in 1947 en 1952.  
 
Als sinds de jaren twintig was de kritiek op jazz- en swingmuziek gedomineerd door 
een cultureel superioriteitsgevoel. Dat gevoel werd verwoord in morele termen, 
waaruit vooral angst voor het vreemde, het primitieve en het erotische sprak. In mei 
1940 werd de anti-jazzlobby overgenomen door Nederlandse nationaalsocialisten en 
de gelijkgeschakelde pers. Hun strijd tegen Amerikaanse amusementsmuziek was 
gebaseerd op hetzelfde culturele superioriteitsgevoel. Zij borduurden voort op het 
negatieve Amerikabeeld uit de jaren dertig en hanteerden daarbij dezelfde morele 
argumenten. Afgezien van hun politieke motief (jazz was "Feindmusik"), kunnen ze 
worden beschouwd als de executeurs-testamentair van een mentale erfenis vol 
valse fatsoensnormen. Het duurde nog tot in de jaren zestig vooraleer de laatste 
restanten van die erfenis waren opgeruimd.        
 
                                  
Kees Wouters
 


