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VAN WANDERVÖGELN TOT WANDERS HOTCLUB 
 
 
In zijn dissertatie uit 1965 gebruikt de Nederlandse socioloog J.S. van Hessen de omschrijving 
"samen jong zijn" voor alle activiteiten die jongelui buiten gezins- en schoolverband met elkaar 
ondernemen.1 Het is een algemene formulering waarmee geen specifieke historische of sociolo-
gische verschijningsvorm wordt aangeduid. 
 
Van Hessen sprak met 300 bejaarden over hun jeugd in de periode tussen 1890 en 1920 om te 
begrijpen "welke condities verantwoordelijk waren voor wijzigingen in het samen jong zijn, 
welke achteraf herkenbaar bleken als bestanddelen van een algehele maatschappelijke evo-
lutie".2 De wijzigingen waar het van Hessen om ging, leidden volgens hem tot een geheel nieuw 
jeugdbestel namelijk dat van de jeugdbeweging.  
 
Industrialisering, verstedelijking, nieuwe communicatie- en vervoermiddelen, het waren de 
bodes van een moderne tijd, waarin de gesloten dorpsgemeenschap geleidelijk werd openge-
broken. Aanvankelijk hield het eeuwenoude, statische folkloristische jeugdbestel nog geruime 
tijd stand. Kenmerkend voor dit bestel was dat elke jeugdgeneratie volgens hetzelfde cyclische 
patroon opgroeide, met vaststaande bezigheden, vaststaande ontmoetingsplaatsen en strenge ge-
dragsnormen.  Maar met het verdwijnen van de voorindustriële samenleving verloren de agra-
rische levensvormen en de daarmee verbonden folklore voor steeds meer jongeren hun geldig-
heid als sociaal referentiekader.  
De fiets, de tram en de trein vergrootte de actieradius van het "samen jong zijn". Het collectieve 
jeugdleven veranderde en er ontstonden generatieverschillen en generatietegenstellingen. In 
deze periode (1890 - 1920) situeert van Hessen het "traditionele" jeugdbestel, waarin elementen 
uit de folklore gecombineerd worden met nieuwe vormen en structuren van "samen jong zijn". 
Voor een aantal door van Hessen geïnterviewden was ook dit min of meer aangepaste "traditi-
onele" bestel, waarin het lokale normenpatroon nog steeds domineerde, niet bevredigend. De 
flexibiliteit ontbrak om de vele maatschappelijke, economische en culturele veranderingen te 
integreren. Nadenken over de oorlog, de zin van het leven en de persoonlijke levensloop waren 
"zaken waarover je met niemand kon praten". Door je terug te trekken op je eigen kamertje 
isoleerde je jezelf van het groepsleven, hetgeen verwijten en gevoelens van eenzaamheid ople-
verden. Lezen mocht dan wel, als je maar zorgde dat niemand het zag. Hogerop komen, zich in-
dividueel ontwikkelen en het verlangen naar persoonlijke vriendschappen, het waren behoeften 
waarin het traditionele jeugdbestel niet kon voorzien.  
Jongeren uit de lagere middenklasse kwamen als eerste met deze tekortkomingen in aanraking. 
Zij hadden geen toegang tot de partijtjescultuur van de bovenlaag, waarin onder toezicht van de 
ouders en volgens vast omschreven regels en bijbehorende etiketten, de opgroeiende jeugd werd 
gekoppeld aan de toekomstige levenspartner. De toetreding in de wereld der volwassenen 
volgde in de hogere milieus een vastomlijnd stramien dat grotendeels door de ouders werd 
bepaald. Voor de jongens en meisjes uit de arbeidersklasse fungeerde de kermis als huwe-
                         
    1 J.S. van Hessen Samen jong zijn - Een jeugdsociologische verkenning in gesprek met 
vorigen, Assen 1965. 

    2 J.S. van Hessen Samen jong zijn , 56. 
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lijksmarkt. Naast de traditionele luilak of de slenteravond was er maar weinig tijd om samen op 
te groeien. De meesten gingen al werken direct na of nog tijdens de lagere schoolperiode en 
daarin kwam voorlopig geen verandering.    
 
Wel werd het voortgezet onderwijs in deze periode voor het eerst toegankelijk voor kinderen uit 
kleinburgerlijke milieus. Hun deelname aan het arbeidsproces werd daarmee een aantal jaren 
uitgesteld. Dit uitstel betekende een verlenging van de jeugdperiode, een uitstel van 
verplichtingen en verantwoordelijkheden eigen aan volwassenen. Voor de invulling van dit 
psycho-sociaal moratorium waren deze jongeren geheel op zichzelf aangewezen. Verstoken van 
een eigen traditie, gingen zij als eerste zoeken naar nieuwe vormen van "samen jong zijn". Voor 
hen was het oude jeugdbestel niet meer toereikend, het kreeg een antithetische betekenis. In 
gespreksgroepen, verenigingen en gezamenlijke wandelingen, waarin ruim plaats was voor 
hechte, soms dwepende vriendschappen, vonden zij een alternatief. Begrippen als kameraad-
schap, broederschap, solidariteit en makkergeest, wierpen hun schaduw vooruit naar het 
idealisme van de latere jeugdbeweging.  
 
Van belang is de nadruk die van Hessen legt op de ontoereikendheid van het oude bestel. Bij het 
ontstaan van de jeugdbeweging worden de jongeren vaak afgeschilderd als hemelbestormers, die 
in opstand kwamen tegen de school, het gezin en tegen een onrechtvaardige en onmenselijke 
samenleving. Hiermee worden aan jongeren de eigenschappen van volwassenen toegeschreven.  
 
Maar de initiatiefnemers van de Kwekelingenbonden, de eerste zelfstandige jeugdorganisaties in 
Nederland, hadden geen ideologisch geïnspireerd programma. De ongeveer 500 leerlingen aan 
de rijkskweekscholen, drillscholen werden ze genoemd, gingen aan het eind van de vorige eeuw 
gebukt onder zeer strenge reglementen en een verregaande bedilzucht van de schooldirecties. 
Met 14 jaar verruilden zij de geborgenheid van het ouderlijk huis voor de eenzaamheid van een 
onpersoonlijk kosthuis. Door de studie verwijderden zij zich van hun ouders, voornamelijk arme 
kleinburgers, kleine boeren en enkele arbeiders, maar tegelijkertijd bleef een acceptatie in de 
kringen van de gegoede burgerij uit. Vanuit dit sociale en individuele isolement ontstond de 
drang naar aaneensluiting. "Baknieuws", een eigen bondsblad, werd opgericht, waarin aan-
vankelijk elke agressieve toon tegen de oudere generatie ontbrak. Wandeltochten en een jaar-
lijkse algemene vergadering waar alle afdelingen samen kwamen, versterkten de onderlinge 
saamhorigheid. Pas in 1910 breekt, gevoed door bewondering voor de beweging van de 
"tachtigers" en het humanitair idealisme, een generatiebewustzijn door. "Toen waren al de stor-
men om het nieuwervarene van vriendschap en samen jong-zijn in zoverre uitgewoed, dat men 
die kameraadschap, dat gemeenschappelijk leven niet langer voelen kon als een openbaring"3 
 
De aanvankelijke ideologische onbevangenheid van de Nederlandse kwekelingen was overigens 
ook karakteristiek voor de Duitse jeugdbeweging in haar beginfase. Ook de eerste Wandervögel 
waren geen revolutionaire opstandelingen, maar spontane wandelaars, die na hun zwerftochten, 
zwempartijen en picknicks, bezweet maar voldaan, met vuile handen thuiskwamen en alleen 
daarom al het misprijzen van de burgerij op hun hals haalden. Zij ontvluchtten de kadaverdis-
cipline van het gymnasium en de drukte van de steden, maar zonder eerst de traktaten van 
volwassen reformpedagogen en cultuurcritici te hebben doorgenomen. 
                         
    3Ger Harmsen Blauwe en rode Jeugd, nijmegen 1975, p.85, voetnoot 392 op p.403. 
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Niet in de laatste plaats door de verontwaardiging van de oudere generatie, volgde op de 
spontane beginfase van de Nederlandse jeugdbeweging een periode waarin jongeren gingen 
zoeken naar een legitimering van hun afwijkend gedrag, een proces dat al snel uitmondde in een 
eigen ideologie, waarin de jeugd zelf als het centrum van een nieuwe, rechtvaardige wereld 
figureerde. Men beschouwde zichzelf als een uitverkoren generatie, die in de jeugdbeweging aan 
de contouren van de toekomstige ideale samenleving werkte. Daarmee kreeg de jeugdbeweging 
steeds meer het karakter van een geïsoleerd jeugdland, waarin jongeren zich koesterden als in 
een oase te midden van een verdorde woestijn, afgesloten van de wereld der volwassenen.   
 
Parallel aan deze ontwikkeling, signaleerde ook pedagogen en psychologen het belang van de 
jeugdbeweging. Op een congres in 1919 waar de problemen van de "rijpere jeugd" besproken 
werden, sprak de rector van het Amsterdamsch Lyceum, C.P. Gunning, over een "derde milieu", 
waarin als aanvulling op de school en het gezin, jongeren met elkaar konden opgroeien. Dat 
volwassenen hierbij een oogje in het zeil dienden te houden sprak vanzelf, maar: "de eerste en 
voornaamste zorg van den opvoeder der rijpere jeugd moet zijn op het allerzorgvuldigst allen 
schijn te vermijden, alsof hij zich ongevraagd met haar zaken wilde bemoeien."4  
 
Ook de staatscommissie Wijnbergen, die was ingesteld om de problemen rond baldadige en 
criminele jongeren te onderzoeken, kwam in haar eindverslag in 1919 met een positief advies 
over de vrije jeugdvorming. "Het wil de Commissie voorkomen dat de Staat niet dan ten eigen 
nadeele aan dit nieuwe opvoedingsinstituut zal kunnen voorbijgaan, Moreele en materieele steun 
zal hier rijkelijk vrucht dragen."5 
 
Aanvankelijk boden de verschillende jeugdorganisaties en verenigingen in Nederland een 
alternatief dat veel jongeren aansprak. Wandelen, kamperen, zwemmen en samen zijn in club-
verband, doorbraken verveling en sociaal isolement. Maar aan het eind van de twintiger jaren 
begon de ledenaanwas wat te stageneren. De door de jeugdleiders gepropageerde zelfbe-
perkingen, leidde ertoe dat bijvoorbeeld veel vakbondsjongeren niet meer naar de AJC gingen.  
 
Ook de confessionele jeugdverenigingen legden een moraliserende bekrompenheid aan de dag 
tegenover alles wat nieuw of vreemd was. De leden moesten beschermd worden tegen de 
invloeden van andere zuilen, maar ook en vooral tegen de zedelijke gevaren van het moderne, 
mondaine stadsleven. De angst voor het nieuwe leidde niet  zelden tot verstarring. Sexualiteit en 
erotiek, roken, drinken, filmbezoek, gemengd zwemmen, dansen en jazzmuziek werden 
krampachtig geweerd. De persoonlijke vrijheid kwam door talloze gedragsregels, ge- en verbo-
den in het gedrang, hetgeen de jeugdbeweging voor veel jongeren onaantrekkelijk maakte en 
hen juist in de richting van dat nieuwe dreef.   
 
Overigens was gedurende het interbellum slechts een minderheid van de Nederlandse jeugd 
georganiseerd in de jeugdbeweging. (Aan het eind van de jaren dertig waren volgens het CBS 
                         
    4J.H.Gunning, Problemen der rijpere jeugd, Utrecht 1924, 26. 

    5Verslag van de staatscommissie tot onderzoek naar de ontwikkeling der jeugdige personen 
van 13-18 jaar, Amsterdam 1919, 163. 
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40% van alle jongeren van 12 tot 20 jaar lid van een jongerenorganisatie, waarvan 40% meisjes 
en 60% jongens.6) 
Men kan zich dan ook afvragen in hoeverre het bestel van de jeugdbeweging dominant is 
geweest in de beleving van het "samen jong zijn" in deze periode. Zeker is dat het voor veel 
jongeren niet toereikend was. 
 
Bovendien waren er met de komst van de radio, de geluidsfilm en de grammofoon, nieuwe 
stijlmiddelen ter beschikking gekomen die bij uitstek geschikt bleken als bouwstenen voor een 
alternatief "samen jong zijn", los van de jeugdbeweging en met ruimte voor individuele 
ontwikkeling. Dit alternatieve "samen jong zijn" draaide om de jazz. 
 
 

DE KOMST VAN DE JAZZ 
 
 
Een probleem bij de bestudering van de invloed van de jazzmuziek op het "samen jong zijn" is 
dat er, voor wat betreft de periode tot aan het eind van de tweede wereldoorlog, haast geen 
schriftelijke bronnen zijn nagelaten door diegene, voor wie de jazz een belangrijke vrijetijdsbe-
steding was, te weten het publiek en de amateurmuzikanten. 
 
 
De eerste kennismaking met de Anglo-Amerikaanse lichte muziek in Nederland vond plaats 
tijdens de eerste wereldoorlog via een groep in Groningen geïnterneerde Engelse matrozen. Zij 
kregen van de Nederlandse autoriteiten toestemming om zo nu en dan hun houten barakken te 
verlaten en onder de naam "Timbertown Follies" een aantal optredens te verzorgen. De naam 
"Jazz" was toen nog onbekend, 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 vijfmans 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 pianist Leo de la Fuente. Vanaf 1919 kwamen ook de eerste Amerikaanse dansplaten in 
omloop. Een naoorlogse danswoede ontstak in alle hevigheid. Er heerste een uitgelaten 
stemming onder het uitgaanspubliek. Men had genoeg van de 'Wiener Damenkapelle', 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 
modedans werd geïntroduceerd: de "shimmy", de "charleston", de "black bottom". "Pschorr" 
werd omgebouwd tot een danstempel en 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. 
 
                         
    6Piet de Rooy  "Een geheel aparte menschensoort - Het ontstaan van de vrije jeugdvorming in 
Nederland", In: J.J.H. Dekker e.a. red. Pedagogisch werk in de samenleving. De ontwikkeling 
van professionele opvoeding in Nederland en België in de 19de en 20ste eeuw,  
Leuven/Amersfoort 1987, 175. 



 

 
 
 8 

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 operettemelodieën 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 velen 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 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.  
 
De jongere generatie vormde, naar Engels en Amerikaans voorbeeld, eigen jazzkapellen. In 
1924 werd "The 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 1922 "The Queen's 
Melodists" een orkest dat was samengesteld uit studenten en welgestelde burgers. Opmerkelijk 
is de vorming, zij het stuntelig, van een jazzachtig orkestje aan de Bredase Koninklijke Militaire 
Academie in 1924. 
Overigens waren de muzikale prestaties van scholieren- en studentenorkesten vaak niet gering. 
Veel muzikanten en jazzorkesten die later grote bekendheid verwierven, kwamen voort uit een 
college-band. 
 
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 respec-
tabele en beschaafde indruk te maken. Immers, kritikasters 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 uiterlijke 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 muziekvergunning in te trekken. 
 
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", waarschuwde 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."   
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Het verzoek werd gehonoreerd en in 1930 werd een regeringscommissie geinstalleerd, die een 
jaar later haar werk afrondde met een rapport. De moderne dansen vormden een zedelijk gevaar 
voor de jeugd, was de conclusie. "Het zedenbederf is op allerlei wijze uit de in de oorlog 
betrokken landen bij ons binnengedrongen. In zijn uitingsvorm is het echter in hoofdzaak Ame-
rikaansch..."  
De hele zaak leidde ertoe dat in 1933 in het vergunningenstelsel voor openbare gelegenheden 
een dansverbod werd opgenomen, een weinig effect sorterende maatregel, daar door de 
inmiddels diep ingrijpende economische crisis, het dansen al grotendeels tot privé- of 
verenigingsavonden beperkt was. 
 
Bovendien kreeg jazz- en gesyncopeerde dansmuziek met de komst van de radio voor het eerst 
een massa publiek. Om hun favoriete muziek te kunnen horen was de jeugd niet meer 
aangewezen op dure platen en chique uitgaansgelegenheden. (Voor een thee-dancent met Louis 
Armstrong in het Carlton Hotel in Amsterdam betaalde men in 1933 vier guldens entree). 
Dankzij de radio was het nu mogelijk om vanuit de huiskamer naar de beste binnen- en 
buitenlandse orkesten te luisteren. Vanuit Hilversum werd de muziek van Coleman Hawkins, de 
Ramblers en de AVRO-decibels uitgezonden, via de belgische zenders kon men de orkesten van 
Stan Brenders, Fud Candrix en Jean Omer horen, Radio Luxemburg zond regelmatig 
jazzmuziek uit, 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. De gladde gepolijste dansmuziek viel 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 werden ze door de federatie 
van Nederlandse dansschoolleraren, geheel naar Engels voorbeeld, gestileerd en voldoende 
respectabel gemaakt, om massaal ingang te vinden bij het publiek. Dat gold ook voor het 
swingdansen. Na de geslaagde vlucht van Charles Lindbergh 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 exportproduct 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 
swingdance in de bioscopen en via de jeugd in de dansgelegenheden. 
 
Het enthousiasme van deze swingdansers voor "Hot-jazz" was groot, maar ter wille van het 
grote dansminnende publiek en vanwege de voorzichtige houding van de verzuilde radiomakers, 
die altijd beducht waren voor ledenverlies, kozen de Nederlandse Orkesten vaak voor de 
Engelse gepolijste stijl, soms zelfs afgewisseld met walsen en ballroomnummers (John Kristel) 
of met een mengeling van variéténummers en klompendansjes (Boyd Bachman). Toch waren bij 
de muziekanten zelf 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.  
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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 Kurhaus met o.a. Cooty Willi-
ams 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 terug-
kerende 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 gastsolist op bij de 
Ramblers. Samen met drummer Maurice van Kleef en de Amerikaanse pianist Freddy Johnson, 
die vanaf 1934 in Nederland werkte, maakte hij verschillende platenopnamen. Hun concerten 
werden regelmatig door de VARA- en de AVRO-radio uitgezonden.    
 
Naast de Hollywoodfilms, de radio, de concerten van Nederlandse jazzorkesten en de gastoptre-
dens van Belgische, Engelse en Amerikaanse jazzmusici, fungeerde de grammofoonplaat als de 
belangrijkste intercontinentale, muzikale "Go-between". 
 
En de belangstelling voor die platen was enorm. Er was een groot publiek waarvan de harde 
kern werd gevormd door een kleine groep jeugdige jazzliefhebbers die zelfs schriftelijk 
bronnenmateriaal nagelaten heeft, zij het ook van geringe omvang: HBS-ers, gymnasiasten en 
studenten, grotendeels afkomstig uit de middenklasse, die door middel van platenavonden, 
lezingen, studiemiddagen en zelfgemaakte muziek al hun vrije tijd vulden met 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 Kennemer Lyceum band, Eddy Crommelin. Nog in hetzelfde jaar besloot hij om samen met 
een paar lyceumgenoten, 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 "De Jazzwereld", waarin alle NJL publicaties verschenen. "De Jazzwereld" was een 
maandblad dat al in 1931 was opgericht 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 
dancingbezoekers "De Jazzwereld" lazen.7  Maandelijks werden de abonnees ingelicht over de 
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nieuwste grammofoonplaten en in het regionale overzicht kwam het ganse nationale jazzland-
schap, van Heilo tot Valkenburg en van Groningen tot Bergen op Zoom, aan bod. 
 
In dat nationale jazzlandschap bloeiden overigens 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 niet bij de NJL waren aangesloten.  De aanhang van de NJL bleef beperkt tot een 
paar honderd jazzliefhebbers. Er waren zo'n 50 tot 70 leden per afdeling, maar van de best be-
zochte platenavonden wordt gezegd dat vijftien aanwezigen toch wel het maximum was. Vooral 
in de beginjaren overheerste ernst en serieuze toewijding. Een artistieke commissie stelde het 
programma van de platenavond vast. Geschaard rond de grammofoon ging men dan luisteren 
naar de explicaties van een der leden, vervolgens was er discussie en op zijn best eindigde de 
bijeenkomst met een nummertje live jazz gespeeld door enkele aanwezige amateurs. Gedanst 
werd er beslist niet. Dansmuziek was iets waar de "echte" jazzliefhebbers zich niet voor interes-
seerde.  
 
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, cultuurbarbarij 
en ongeremde primitieve negerstammen, zaaide op den duur twijfel. Juist ook bij die jongeren, 
die hun "samen jong zijn" bijna uitsluitend hadden gemodelleerd rond de jazz en bij wie zelfs de 
geringste belangstelling voor de georganiseerde jeugdbeweging ontbrak. Juist onder de jazzfans 
in de NJL en onder de jonge lezers en redacteuren van de "jazzwereld", waren er velen die zich 
niet los konden maken van de moraliserende bevoogding 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. Vanaf april 1932 werd jazz alleen nog besproken in de rubriek 
"Avant-Garde". "Alleen jazz zal hier behandeld worden, terwijl de andere 'groep' van de Jazz-
wereld geheel aan het wezen van de 'commercial'-, straight en sweet dans- en 
amusementsmuziek is gewijd."8 Twee maanden later had men besloten de woorden "jazz' en 
"jazzmuziek" alleen nog te gebruiken voor "hot" en "new style". "Uit ons besluit volgt, dat in 
artikelen buiten de rubriek 'Avant-Garde' het woord 'jazz' zeer zelden zal kunnen worden 
toegelaten."9  Bij hun pogingen de goede van de slechte jazz te onderscheiden, drongen de retho-
riek en de vooroordelen 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 crite-
ria om de pure jazz te kunnen onderscheiden van goedkope, commerciële imitaties, direct 
verbonden was met het verwerven van respect en erkenning door een vijandige buitenwereld. 

                                                                
    7De Jazzwereld 2e jaargang No 6, Juli 1932, 27. 

    8 De Jazzwereld, Tweede jaargang No.4,  April 1932, 2. 

    9 De Jazzwereld, 2e jaargang No. 5, Juni 1931, 2.  
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Het feit dat deze zoektocht niets opleverde, leidde vervolgens tot grote verwarring en bij gebrek 
aan duidelijke muzikale maatstaven 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".10 Wanneer de "oorspronkelijke 
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. 
Vijf jaar besteedde hij aan fanatieke veroordelingen van populaire, blanke imitators, waarna hij 
in december 1940 concludeerde dat de jazz aan het eind van haar ontwikkeling gekomen was.11 
De zoektocht naar een legitimatie voor de eigen hartstocht eindigde voor Gilbert tenslotte in het 
ministerie van Volksvoorlichting en Kultuur, waar hij tijdens de bezetting in dienst van de Duit-
sers, een verordening ontwierp om jazzinvloeden uit de amusementsmuziek te weren. 
 
Overigens was dit merkwaardige zoeken naar zelfrechtvaardiging en erkenning, slechts kenmer-
kend voor een kleine groep jazzpuristen binnen de Nederlandse gemeenschap van jeugdige jazz-
liefhebbers. Maar doordat deze kleine groep betrokken was bij het organiseren van veel jaarlijks 
terugkerende grote jazzconcerten en het uitgeven van het enige Nederlandse, maandelijks 
verschijnende jazztijdschrift, klonk hun roep verder door dan men op grond van hun aantal zou 
verwachten. Zo worstelden ook de scholieren op het Kennermer Lyceum met de vraag of ze de 
nieuwste dansplaten van Lew Stone en Harry Roy nog wel serieus mochten nemen. In april 
1934 meldt de lyceumkrant dat na kritiek "uit het kamp der dansmuziek-maniakken", de 
platenrubriek in twee delen zal worden gesplitst: "Afdeling 1: Real Jazz" en "Afdeling 2: Dans-
muziek". "...Met het oog op de lezers en hun leeftijd, zal deze laatste afdeeling natuurlijk zo 
populair mogelijk ingericht zijn en zal de stijl bij het simpele af zijn". 
Enkele jaren later was ook het racistisch criterium doorgedrongen in de lyceumkrant. In de 
eerste nummers van 1937 werd een heuse polemiek gevoerd rond de vraag "Wat is Jazz?" 
"Echte Jazz kan alleen door negerbands gespeeld worden zoals Ellington, Don Redman of Fats 
Waller. De blanke of gemengde bands imiteren slechts. Technisch zijn ze begaafd, maar ze 
missen het oerinstinct van de neger, waardoor de muziek niet swingt" was de stelling. De repliek 
was te lezen in het maartnummer: "Beste P.J.K. Met veel belangstelling heb ik je korte verhan-
deling over de "Jazz" gelezen...Jazz is een culturele uiting van het muzikaal oerinstinct der 
negers in Amerika... De verstandelijke Amerikaan kan het oerinstinct niet bevatten, dus ontstond 
de thans bekende "jazz" als muzikale uiting van een cultuurarm volk. Wij Europeanen, die 
eeuwenlang een cultuur opgebouwd hebben, bleken de laatste tientallen jaren niet krachtig 
genoeg voort te gaan op de zo roemrijke weg... Het werd een erkennen van onze geestelijke 
armoede. Begrijpelijk was dus, dat de "Jazz" met alle decadente aanhang, spoedig in Europa 
hoogtij vierde". 
 
Gelukkig dachten niet alle scholieren er zo over, getuige de plotselinge populariteit van de 
"Lambeth-Walk" in het najaar van 1938. Geïnspireerd door de gecombineerde vakantie-
indrukken uit Engeland en Frankrijk, kwamen de Kennemer Lyceisten zelfs tot een geheel eigen 
versie van deze dans: "de Kennemer-Walk". 
                         
    10 De Jazzwereld, 10e jaargang No. 11-12, Nov-dec 1940, 10. 

    11 Idem 9. 



 

 
 
 8 

 
Het overgrote deel van de jeugd interesseerde zich 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".  
 
 
 JAZZ EN SWING TIJDENS DE BEZETTING 
 
 
Na de economische crisis was de amusementsindustrie weer op gang gekomen. De 
concertagenda’s waren bomvol en de platenindustrie draaide op volle toeren, hetgeen ook in de 
eerste jaren van de bezetting het geval was, uitgezonderd een korte onderbreking in de meidagen 
van 1940.  
  
Pogingen om het culturele leven gelijk te schakelen mislukte aanvankelijk. "De ordening van het 
muziekleven" kwam pas in de loop van 1942 schoorvoetend op gang en hetzelfde gold voor de 
ordening van "den dans in het algemeen en van den gezelschapsdans in het bijzonder". 
 
De Duitse platenfirma's (Polydor, Elektrola, Telefunken en vooral Brunswick), persten de hele 
oorlog door 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 ma-
trijzen die gebruikt werden. De in Duitsland geperste platen gingen langer mee dan 
Amerikaanse. Ook de Nederlandse 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 Decca fabriek actief was. In ieder geval verscheen Benny Car-
ters "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 heruit-
gegeven en de "Farewell Blues", het traditionele slotnummer van de Ramblers was vanaf 1942 
onder de titel "Au revoir" te verkrijgen. 
 
De orkesten wisten met redelijk succes hun jazz-repertoir actueel te houden door opnames te 
maken van Amerikaanse programma's die via de korte golf werden opgevangen. Jazzconcerten 
werden tijdens de bezetting zeer druk bezocht. Dat goldt niet alleen voor Amateurorkesten, zoals 
de Haagse "Swing-Papa's", die onder de naam "Slingervaders" in 1942 voor een enthousiaste 
menigte optraden in de 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 volslagen 
feest" en "Jazz-feest in Concertgebouw - Jeugd triomfeert". Nog tot eind 1944 speelden de 
Ramblers in overvolle zalen verspreid over het hele land. De plaatselijke courant in Sappermeer 
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schreef op 17 juli 1944 over een uitverkochte schouwburgzaal, "nagenoeg geheel gevuld door de 
jonge generatie, liefhebbers van de dansmuziek, hausse van de laatste decennia." De Groninger 
editie van "Het Volk" meldde twee dagen later onder de kop "ongezond enthousiasme bij de 
jeugd" dat men al om vijf uur in de ochtend in de rij voor de kassa van de Harmonie stond om 
zeker te zij van een kaartje voor het orkest van Theo Uden Masman.  
 
Twee ontwikkelingen leidden er toe dat het nieuwe, rond de jazz gemodelleerde "samen jong 
zijn" in het gedrang kwam. Op de eerste plaats was er in december 1942 de afkondiging van een 
landelijke regeling ter bescherming van de jeugd; een exacte kopie van het Duitse "Jugend-
schutzgesetz", waardoor personen beneden de 18 jaar niet meer na zonsondergang op straat 
mochten komen. Ook het bezoek aan cafés, variété- en cabaretvoorstellingen werd verboden, 
evenals sterke drank, roken in het openbaar en gokken. 
Als remedie tegen deze maatregel werden vaak huisfeesten georganiseerd. Wanneer men niet op 
tijd vertrok kon het voorkomen dat de gasten gedwongen waren de nacht naast de 
koffergrammofoon door te brengen, hetgeen volgens insiders deze huisparty's een extra 
dimensie gaf. Steeds vaker werden er ook matineeconcerten gegeven en bleven de mensen 's 
avonds thuis. 
 
Door de Arbeits-Einsatz tenslotte, kwam aan de vrijetijdsbesteding van veel jazzliefhebbers een 
tijdelijk einde. Zowel bij de amateurmuzikanten als bij het publiek kwam de klap vaak hard aan. 
Het ZFC-dansorkest in Zaandam bijvoorbeeld, speelde in amper twee jaar tijd met meer dan 20 
invallers en de latere voorzitter van de Haagse Jazzclub Han van der Hoek, lag drie weken lang 
in een groentekas, alvorens hij naar zijn familie op het platteland durfde te vluchten. 
 
Ook het Haarlemse amateursextet van Han Baas was voor een deel ondergedoken. Vanaf 
februari 1944 tot aan het eind van de oorlog hielden de leden elkaar schriftelijk op de hoogte van 
de nieuwste jazzontwikkelingen en maakte ze plannen voor de toekomst. Gitarist Dick van der 
Noord schreef op 16 februari 1945 aan de ondergedoken saxofonist John Wing Easton "...Als 
we allemaal zo hard repeteren kunnen we direct na de oorlog voor de Russische radio Jazz gaan 
spelen. Toekomstdromen!! Beste John, studeer ze lekker en houd je gedekt." Was getekend: "Je 
vriend Dick". Tijdens de bevrijdingsfeesten speelde het sextet weer als vanouds. 
 
 
 INTERNATIONAAL PERSPECTIEF 
 
 
De veranderingen in vorm en inhoud van het "samen jong zijn" die ik hierboven heb besproken, 
markeren de overgang van het bestel van de jeugdbeweging, naar het naoorlogse jeugdbestel. 
Van Hessen noemt dat "het bestel van de experimenteel-improvisatorische groepsvormen".12  
Zulke groepsvormen ontstonden al in de loop van de dertiger jaren zowel in Nederland, 
Frankrijk en België als in Duitsland, Oostenrijk en andere Europese landen. In Nederland, 
België en Duitsland (Voor wat betreft de andere landen durf ik geen uitspraken te doen) ging het 
om jongeren die, tegen de dominante invloed van de jeugdbeweging in, op eigen gelegenheid, 
middels jazzmuziek, dans en kleding, een alternatieve vorm gaven aan hun "samen jong zijn". 
                         
    12 J.S. van Hessen Samen jong zijn , 356-357. 
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Als zodanig vormden zij een voorafschaduwing van het naoorlogse jeugdbestel, waarin de 
jeugdbeweging niet meer fungeerde als een dominant moreel en ideologisch referentiekader. 
 
Zowel in Nederland als in Duitsland was er binnen de jeugdbeweging een tendens tot inperking 
van de persoonlijke vrijheid. In de twintiger jaren worden in veel Duitse jeugdbonden, uni-
formen en een strengere discipline ingevoerd. Met de gelijkschakeling van de jeugdbeweging in 
1933 begon de vorming van een hele jeugdgeneratie in de geest van het nationaalsocialisme. 
Hoewel tot ver in de dertiger jaren het taalgebruik, de activiteiten en stijlmiddelen van de HJ nog 
grotendeels op bündische leest geschoeid waren, zette de disciplinering en militarisering door, 
waardoor veel jongeren zich in hun persoonlijke vrijheid geremd voelden. In Nederland gebeur-
de hetzelfde als gevolg van de strenge zelfdwang die de jeugdbeweging de jongeren trachtte op 
te leggen. Het gevolg was een dalende populariteit van de jeugdorganisaties. 
 
Met het uitbreken van de oorlog bestonden er in de grote steden in Duitsland nog genoeg 
mogelijkheden om aan deze dwang te ontkomen, maar vanaf 1940 werd een verscherpte 
repressie tegen allerlei deviante groepen, waaronder de swingers, ingezet. Moesten de swingers 
in de Duitse steden vanaf 1940 rekening houden met gevangenisstraffen en vervroegde 
oproeping voor de militaire dienst, in Nederland hadden ze op hetzelfde moment te maken met 
controlerende WA- troepen, een avondklok, de beperkingen van het (weliswaar halfslachtig 
doorgevoerde) Jugendschutzgesetz en het risico opgepakt te worden in verband met de 
arbeitseinzatz.                   
 
Bij het onderzoek naar de veranderingen in het "samen jong zijn" in de periode voor en tijdens 
de tweede wereldoorlog is het van belang de ontwikkelingen in verschillende landen met elkaar 
te vergelijken. Juist de grote politieke verschillen tussen bijvoorbeeld Nederland en Duitsland in 
de vooroorlogse periode en de uiteenlopende omstandigheden in oorlogs- en/of bezettingstijd, 
maken zo'n vergelijking interessant. Immers de inwerking van de actuele historische gebeur-
tenissen op het "samen jong zijn", kan in internationaal perspectief gerelativeerd worden, 
waardoor andere, wellicht minder in het oog springende invloeden op epochaal niveau (de term 
is van Van Hessen), gemakkelijker aan het daglicht treden. 
 
Met betrekking tot deze laatste categorie valt bijvoorbeeld te denken aan de potentiële 
identificatiefunctie van de jazzmuziek. Jazz biedt de mogelijkheid tot identificatie met musici en 
andere jazzfans. Daarnaast onderscheidt de Amerikaanse muzieksocioloog Simon Frith nog een 
drietal andere functies van muziek in het "samen jong zijn" van de naoorlogse jeugd. Muziek 
kan volgens hem gebruikt worden als "Background" bij "Mating" en "dating" (en bij identiteits- 
en statusgevechten), als "ideologie" (bijvoorbeeld de hippy's in de zestiger jaren, die muziek 
onder andere gebruikten om hun oppositie tegen het ethos van de productiviteit te uiten) en 
tenslotte als Hobby. Het is duidelijk dat de jazzmuziek, deze en soortgelijke functies ook ver-
vulde in "het samen jong zijn" in de periode 1935 - 1945. Voor sommige Nederlandse jazz- en 
swingfans en in het bijzonder voor de Duitse "Swing-Jugend" en de Belgische Zazous goldt dat 
de maatschappelijke veroordeling van jazzmuziek, dansen, losbandig gedrag, roken, drinken, 
lang haar, make-up en opzichtige mondaine kleding, het juist interessanter en aantrekkelijker 
maakte deze stijlmiddelen te gebruiken. Net zoals dat in de jaren zestig het geval was, hanteer-
den enkelen onder hen vanaf het eind van de dertiger jaren de omstreden kleding en muziek als 
provocatiemiddelen waarmee de gevestigde orde kon worden uitgedaagd.   
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Volgens Frith gebruikte de middenklassenjeugd uit de zestiger jaren rockmuziek als middel om 
deel te hebben aan het door hen geromantiseerde leven (in feite de door hen begeerde vrije-
tijdsbesteding) van de "workingclass-adolescents". "Rock offers the fantasy of a community of 
risk" en hij voegt daar aan toe: "this approach to music has a long history: in the 1920s and 
1930s middle-class adolescents were, for similar reasons, drawn to jazz". Het spelen met risico's 
was al in het folkloristisch jeugdbestel een geliefde bezigheid onder jongeren en het is alleszins 
waarschijnlijk dat er ook aan de muziek van onderdrukte negers, net als aan de latere 'working-
class rock'n' roll een "fantasy of a community of risk" ontleend werd. De vraag is of er aan het 
luisteren naar- en het dansen op jazzmuziek in de periode 1935 - 1945 ook werkelijk risico's, 
niet alleen fantasie, verbonden waren, en zo ja, waarom jongeren nu juist voor muziek (en voor 
deze muzieksoort) kozen om de grenzen van het maatschappelijk geaccepteerde te verkennen. 
 
Een ander interpretatiekader biedt wellicht een nadere bestudering van het ontstaan van de 
"Peergroup societies" onder de middenklasse jeugd aan de Amerikaanse colleges in de twintiger 
jaren. Jazz was de muziek die de jongeren in deze middle class campuscultuur zich toe-eigende. 
Volgens de Amerikaanse historica Paula S. Fass werden in de loop van de jaren twintig, regio-
nale en parochiale 'badges', 'fraternity pins', schooluniformen, insignes en emblemen, 
onderhevig aan de concurrentie van nationale rages met betrekking tot haarstijl, uiterlijk en 
andere onderscheidingsmiddelen. Regionale-,of college peergroups moedigden imitatie aan, 
waardoor kleine jeugdgroepen verbonden raakten met een nationaal fenomeen. De 
veranderingen in het Europese "samen jong zijn" vertonen in dit opzicht veel overeenkomsten 
met de "massajeugdcultuur" die tien jaar eerder in Amerika ontstond. 
 
Alleen al hierom moet bij de bestudering van het veranderende jeugdbestel ook rekening 
gehouden worden met de sinds de eeuwwisseling gestaag toegenomen invloed van deze 
Amerikaanse massacultuur in Europa. Een cultuur, die zich door de ontwikkeling van de 
massamedia in deze periode (de film- en grammofoonplatenindustrie en de radio), zo snel 
verbreidde, dat vooral ouderen zich erdoor bedreigd voelden en een defensieve houding 
aannamen. Voor de meeste jongeren lag dat anders. De Duitse Amerikanist Berndt Ostendorf 
stelt dat: "the openness of jazz ... contributed to images of America as a "swinging democracy". 
Tijdens verschillende interviews die ik had met voormalige Hamburgse Swing Boys, leverde 
deze constatering grote herkenning en instemming op.  
 
Professor J. Blair volgt een omgekeerde redenering. Hij benadrukt: "the importance of 
understanding the popularity of American culture among particular groups (defined by genera-
tion and/or class) as an alternative to constraints imposed by 'home' cultures". 
 
Deze laatste constatering verwijst direct naar het hypothetische uitgangspunt van mijn eigen 
onderzoek namelijk: het voor de behoefte van veel jongeren ontoereikende bestel van de jeugd-
beweging. Het vooroorlogse jeugdbestel in Nederland was bij het tot stand komen van een 
alternatief "samen jong zijn" van antithetische betekenis. Dat wil zeggen dat het zich afzetten 
tegen het bestel van de jeugdbeweging, een activerende voorwaarde was voor de ontplooiing 
van de nieuwe rond jazzmuziek geformeerde subculturen. Het ging hier om hetzelfde proces, dat 
volgens van Hessen rond de eeuwwisseling leidde tot het ontstaan van de jeugdbeweging.13 De 
                         
    13 J.S. van Hessen  Samen jong zijn , 335-336. 
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vraag is dan welke dwangmatigheden en spanningen, breuken in het oude jeugdbestel ver-
oorzaakten, die tot het alternatief van de muzikale jeugdsubculturen aanleiding gaven? Om 
welke "constraints imposed by 'home' cultures" ging het? 
 
Wanneer de veranderingen in het "samen jong zijn" zich alleen in Duitsland zouden hebben 
gemanifesteerd, was het voor de hand liggend voor alles te denken aan de extreme militarisering 
van de in 1939 voor alle jongeren verplicht gestelde Hitlerjugend en Bund Deutsche Mädel en 
de daarmee gepaard gaande minimalisering van de persoonlijke vrijheid.   
 
Maar in Nederland en België was de invloed van nationaalsocialistische jeugdorganisaties 
gering en ook daar ontstond een alternatief, rond de jazz gemodelleerd "samen jong zijn". Te 
denken valt dan eerder aan een reactie op een moraliserende, benauwende, kleinburgerlijke 
maatschappij. Het zoeken naar een alternatief voor verveling, saaiheid en een gezapige truttig-
heid, zaken die overigens ook hun invloed hadden op de stijl van het "samen jong zijn" van 
naoorlogse jeugdgeneraties. Jazz bood hiertegenover mogelijkheden tot individueel escapisme 
en identificatie met nieuwe idolen en een dynamische levensstijl. Anderzijds was het een bron 
van solidariteit en actieve ontevredenheid. 
 
 
 NEDERLAND EN DE CRISIS 
 
 
Een inventarisatie van mogelijke interpretatiekaders met betrekking tot het ontstaan van een 
nieuw jeugdbestel, is natuurlijk nooit compleet zonder ook de economische crisis te behandelen. 
Volgens de Nederlandse historicus Piet de Rooy, verloren de jeugdorganisaties in Nederland aan 
het eind van de twintiger jaren heel wat leden als gevolg van de zelfdwang die de jeugdleiders 
de jongeren oplegden. De economische crisis met de enorme jeugdwerkeloosheid kwam  "...als 
een geluk bij een ongeluk: de jeugdleiders kregen weer meer vat op de jeugd...Het is 
opmerkelijk te zien hoe de jeugdleiders de jeugdwerklozenzorg opzetten en dit terrein voor 
zichzelf monopoliseren". Pas toen de jeugdwerkeloosheid aan het eind van de dertiger jaren 
weer afnam, keerden de jongeren zich af van deze zedenpredikers en hun ideale jeugdbeeld: "de 
brave Hendrik in plusfour".14 
 
Bij het zich ontworstelen aan de invloed van de jeugdzorg gaf een zekere mate van economische 
onafhankelijkheid de doorslag. Geld was een sleutel om de deuren van het oude 
jeugdbewegingbestel te openen en buiten de door volwassenen gesanctioneerde verenigingen 
om, tot andere vormen van "samen jong zijn" te komen. Het beschikken over geld was een van 
de voorwaarden voor de herstructurering van het jeugddomein. De platen, kleding en feestjes 
kostten geld en vooral kaartjes voor grote concerten of de aanschaf van een koffergrammofoon 
vereisten vaak grote bedragen. 
 
Geld in combinatie met vrije tijd, waren maar voor een beperkte groep jongeren in voldoende 
mate beschikbaar om hun leven drastisch te kunnen moderniseren. Echter, een veel groter aantal 
                         
    14 Piet de Rooy "Jeugdbeweging in Nederland" in: Geschiedenis van opvoeding en onderwijs , 
Nijmegen 1982, 134. 



 

 
 
 8 

jongeren dan deze beperkte groep, koos er voor om middels improvisatie en imitatie, hun 
"samen jong zijn" in min of meer beperkte mate te modelleren naar de nieuwste trends in stijl en 
muziek. Daarmee weken ze soms voorzichtig, dan weer radicaal af van de jarenlang gangbare 
mores en modes van de jeugdbeweging. In stijl en oriëntatie vormden ze een voorafschaduwing 
van het naoorlogse jeugddomein.  
 
Maar, in tegenstelling tot naoorlogse generaties, kon de Nederlandse jeugd van vòòr de oorlog, 
zich de nieuwe Amerikaanse muziek maar slechts zeer ten dele toe-eigenen. De muzikanten 
waren geen leeftijdgenoten, ze droegen hun haar en hun pak gelijk hun vaders en ook de muziek 
zelf was in origine het domein van ouderen. Een alles doorbrekende emancipatoire kracht om 
zich aan de veroordelingen van de oudere generatie te ontworstelen ontbrak.  
 
Of het nu ging om een tochtje naar Zandvoort met de koffergrammofoon op het strand, om de 
"Haagse Wanderers Hotclub", waar de "swingnozems" zich als razenden uitleefden op de dans-
vloer, om een serieuze studiebijeenkomst van de NJL of om het jaarlijks door de "Jazzwerld" 
groots opgezette internationale jazzconcours in het Scheveningse Kuhrhaus, in alle gevallen 
ontbrak de pretentie om van deze subcultuur een tegencultuur te maken. Deze jeugdige jazz- en 
swingfans waren geen hemelbestormers, net zo min als de eerste Wandervogels. Ook zij hadden 
geen politiek- of ideologisch program en ook zij zagen zichzelf niet als een uitverkoren generatie 
die de wereld van hun ouders zou vervangen door een betere.  
 
De betekenis van de jazz voor jongeren in de periode voor en tijdens de tweede wereldoorlog lag 
vooral in de individuele emotionele ervaring. Collectieve beleving en uitwisseling van die 
ervaringen doorbraken gevoelens van eenzaamheid en sociaal isolement. Die collectieve 
beleving groeide in de dertiger jaren uit tot een hoofdzakelijk door jongeren bevolkte subcultuur. 
 
Jazz- en swingmuziek boden deze jongeren een mogelijkheid te ontsnappen aan de benauwde 
sleur en discipline van het opgroeien in een verzuild, kleinburgerlijke land. Jazz betekende tot 
jezelf komen, stond voor vitaliteit en een ander levensgevoel. Een gevoel dat de Nederlandse 
schrijver F.B. Hotz voor het eerst ervoer toen zijn vader in 1928 "Side by side" van Paul Whi-
teman op de Columbia tafelgrammofoon draaide:  
 
"Zelden heeft muziek zo perfect de vermetele verwachting van een goedbeginnende vrije zomer 
zondag kunnen vertolken als op deze plaat...Het blije werd mij niet gesuggereerd door de ge-
zongen tekst, die verstond ik nog niet, maar door melodie en orkestklank zelf. Het verhalende 
'verse', dat aan het refrein vooraf gaat en door de solocornet gespeeld wordt, wekte verwachting. 
Het was ingehouden baldadigheid, een giechelen voor er iets prettigs gebeurt. Wij kinderen 
konden het goed begrijpen en laat men mij nu niet weer aankomen met 'het is de herinnering die 
een plaat mooi maakt', want ik herinner me de muziek zelf. Haar eigen aanstekelijke 
Spielfreudigkeit en mijn onderdompeling daarin en geen geïdealiseerde tijd. De plaat was het 
goede van de zondagmorgen met de gesloten gordijnen... dat maakte de lucht van koffie en 
vaders gilettestel goed en zonder die klanken waren ze vanaf het begin niets geweest." 
 
Nieuwendijk  Zomer 1993 


