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In 1954 werd een Amerikaans squadron gevechtsvliegtuigen gestatio

neerd op Vliegbasis Soesterberg alias Camp New Amsterdam (CNA). 

Het veertigjarige verblijf van de Amerikanen heeft zijn uitstraling op 

het culturele leven in de omgeving niet gemist. Hier is de invalshoek 

van de muziek gekozen. Aan bod komen genres die oorspronkelijk 

worden geassocieerd met de Verenigde Staten: soul, funk, gospel, rock 

'Door het geluid' is grotendeels gebaseerd op Sound e n countrymuziek. Als de Muur valt, 

Barriers, Sound Carriers van drs. Natasia Oosten .. , . ^ - » . T . . . . . ,-. 
• verliest CNA zijn bestaansgrond. L)e 

(Universiteit Utrecht), waarmee zij in 2005 de landelij

ke Popstri ptieprijswon, uitgeschreven door het inpoldering van de Amerikaanse 
Nationaal Pop Instituut. Luteard Mutsaers is docent . . . . r . . . . . , 

I muziek is dan een reit. JNieuw is de 

Popular Music Studies aan de Universiteit Utrecht, en 

daarnaast freelance onderzoeker en publicist. Het oor- aandacht voor de betekenis van de 
spronkeliike idee voor onderzoek naar de muziek op r . , . , . , , 

1 tysieke aanwezigheid van de 

eri rond CNA kwam voort uit haar boek Pop Utrecht 

Dertig Jaar Utrechtse Popgeschiedenis 1956-1986 Amerikanen. In de popgeschied-

(Utrecht: Matrijs 1987). Natasja posten studeerde bij 

s. * n: •>• .haaraf. - •* 4 * * .*• 

schrijving figureren Amerikaanse 

militairen tot nu toe alleen in het 

verhaal van de USAFE basis Friedberg in Duitsland waar Elvis Presley 

gelegerd was. CNA kon niet bogen op een soortgelijke claim to fame, 

maar werd wel voor vele lokale muzikanten een begrip en droeg boven

dien bij tot een blijvende appreciatie voor de onversneden Amerikaanse 

muziek. 

LUTGARD MUTSAERS DOOR HET GELUID 



Op dinsdag 16 november 1954 klonken op Vliegbasis Soesterberg de opgewekte tonen 

van het oude Engelse drinklied 'Anacreon in Heaven', beter bekend als het Amerikaanse 

volkslied 'The Star-Spangled Banner'.; De Nederlandse Minister van Oorlog, Cornells 

Staf, keek zij aan zij met de Amerikaanse ambassadeur Freeman Matthews toe bij het 

hijsen van de machtige driekleur. Broederlijk wapperden de sterren en de strepen van 

beide mogendheden in de herfstwind. De genodigden applaudisseerden voor de 

muziek en luisterden naar de toespraken. Minister Staf prees zichzelf en het hele 

Nederlandse volk 'zeer gelukkig, dat de regering van de U.S.A. gevolg heeft willen 

geven aan ons verzoek de luchtverdediging te komen versterken door het stationeren 

in Nederland van een Amerikaans dagjagerssquadron, uitgerust met moderne jacht

vliegtuigen.' 2 Het was niet zijn stijl en ook niet het moment om er doekjes om te win

den: 'In een moderne oorlog vervult het luchtwapen een grote rol.'? Ambassadeur 

Matthews complimenteerde Staf met diens 'vooruitziende blik en juiste waardering 

van de situatie in Nederland en Europa.' 4 Beiden benadrukten de versterking van de 

toch al hechte vriendschapsbanden tussen de twee naties en zwaaiden elkaar lof toe 

voor het probleemloos afwikkelen van de procedures. Soesterberg was deel van een 

hogere orde geworden. 

Nederland was laat met de stationering. Er bestond al een hele keten van Amerikaanse 

militaire bases in West-Europa. Voor de Nederlandse regering was het afstappen van 

de historische neutraliteit een principieel punt van discussie geweest, hoewel iedereen 

inzag dat dit onvermijdelijk was vanwege de nieuwe machtsverhoudingen in de 

wereld. Als lid van de in 1949 opgerichte NAVO deed Nederland actief mee aan transna

tionale besluitvorming. Kleine landen moesten wel hun plaats kennen: Amerika zette 

de toon. 

Er moet op hoog niveau gelobbyd zijn - Prins Bernhard? Soesterberg ligt als het ware in 

de achtertuin van Paleis Soestdijk waar de koninklijke familie woonde -, want Neder

land bleek het enige land te zijn dat in de persoon van de Chef van de Luchtmachtstaf, 

en in laatste instantie de Minister van Oorlog, zelf het bevel mocht gaan voeren over de 

gasten. Om die reden was 16 november 1954 een extra gedenkwaardige dag, in het bij

zonder voor Cornells Staf. In zijn Nota Inzake het Defensiebeleid had hij eerder dat jaar 

de weg vrij gemaakt voor de plaatsing. Zijn wet was met spoed door de Kamer behan

deld en werd van kracht op 11 november 1954, vijf dagen vóór de plechtige overdrachts

ceremonie. 

Soesterberg Air Base, zoals de basis in de Amerikaanse papieren werd aangeduid, werd 

het home van het 32* Fighter Day Squadron, bijgenaamd de Wolfhounds.5 Dat ver

vaarlijke epitheton droeg het sinds de Oorlog in de Pacific, waar het joeg op vijandelijke 

onderzeeërs die de Amerikanen wolfpacks noemden. De Walt Disney Studio's hadden 

het logo van het 32ste ontworpen. Daarop herkennen we de Grote Boze Wolf Midas, 

vader van Wolfje en eeuwige achtervolger van de Drie Biggetjes. 

Voor Amerikaanse begrippen ligt Soesterberg onder de rook van Amsterdam, de enige 
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plaats in Nederland die de meeste Amerikanen van naam kennen. De Amerikaanse 

enclave kreeg dan ook de naam Camp New Amsterdam, of CNA {Sie-En-Ee), zoals de 

gebruikers zouden gaan zeggen. Er was ook een historische reden. Nieuw Amsterdam 

was de naam die de West-Indische Compagnie in 1624 had gegeven aan een versterkte 

nederzetting op het eiland Manhattan, die diende als doorvoerhaven en handelspost.6 

Veertig jaar maakten de Nederlanders de dienst uit op Manhattan totdat de Engelsen 

Op dinsdag i6 november 7954 werd Camp New Amsterdam officieel in gebruik genomen tijdens een plechtige 
bijeenkomst in het bijzijn van onder anderen de Minsiter van Oorlog en de Amerikaanse Ambassadeur. Daar 
hoorde natuurlijk een klederdrachtmeisje bij met de nationale symbolen van de tulp en de klomp. De vliege-
niersoutfits zien er hypermodern uit. In de jaren zeventig werden deze overalls en jacks mode in de burger
maatschappij, bij jongeren die liefhebbers waren van discomuziek. Foto: Spaarnestad Fotoarchief. 
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Originele patch van de Wolfhounds, sinds 1942 en de Oorlog in 

de Stille Oceaan, de bijnaam van het 32'" Squadron van de 

Amerikaanse Airforce. Het joeg indertijd op de zogenaamde 

'wolfpacks', Duitse onderzeeboten. Collectie Robert v.d. Pol uit 

Soest, verzamelaar van CNA parafernalia. 

er de lakens gingen uitdelen en Nieuw Amsterdam 

omdoopten tot New York. Als een moderne Peter 

Stuyvesant overhandigde de burgemeester van 

Amsterdam, Arnold Jan d'Ailly, op 16 november 

1954 de sleutel van Camp New Amsterdam aan de 

Amerikanen. Veertig jaar zou CNA in het hart van 

Nederland 'in alle opzichten een stukje Amerika' 

zijn.7 

Op de grote (stille) heide 

Soesterberg bestond rond 1900 uit een verzameling huisjes op de hei. Er woonden net 

genoeg mensen voor een café, 't Zwaantje, dat in 1870 open was gegaan. Het gehucht 

kwam in 1911 internationaal in het nieuws toen de luchtvaartpionier Frits Koolhoven er 

met zijn zelfgebouwde kist De Heidevogel het Stichtse luchtruim koos.s Daarna ging 

het gestaag met de ontwikkeling van de Soesterbergse natuur tot centrum van de 

nieuwste transporttechnologie, 't Zwaantje werd de stamkroeg van de vliegeniers en 

hun mécaniciens. De zwaan werd later het symbool van de KLM. Een valk siert het 

embleem van de Koninklijke Luchtmacht. 

Nederland was neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar Soesterberg was paraat. 

Al in 1913 had het heideterrein een militaire functie gekregen. In oktober 1914 werd in de 

directe omgeving van de basis, aan de kant van Zeist, een groot barakkenkamp 

gebouwd voor oorlogsvluchtelingen. Het stond te boek als 'Interneringskamp Amers

foor t - bij Zeist', in de wandelgangen 'Kamp van Zeist' genoemd.1' Later zou die lokatie 

een luchtmachtbestemming krijgen en in 1980 zou daar het Militaire Luchtvaart 

Museum gevestigd worden. '" 

Tijdens het Interbellum was Soesterberg in bedrijf als luchtvaartschool. In de tweede 

helft van de jaren dertig werd de basis uitgebreid en ingericht voor een eventuele oor-

logstaak. Hij deed echter geen dienst voor Nederland, want de Duiters bezetten hem 

onmiddellijk. Aan het eind van de oorlog werd de vliegbasis gebombardeerd door de 

Geallieerden. Op 5 augustus 1951 kwam Soesterberg, herbouwd en uitgebreid, officieel 

weer in bedrijf. In 1953 werd de toen veertigjarige Legerluchtmacht onder de nieuwe 

naam Koninklijke Luchtmacht (KLu) een zelfstandige poot van de nationale krijgs

macht. De KLu kweet zich vanuit haar hoofdkwartier van twee taken: een defensieve 

(Commando Luchtverdediging) en een offensieve (Commando Tactische Luchtstrijd-
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krachten). " Voor de militaire werkgelegenheid was de basis zeer belangrijk, en dat 

gold ook voor de plaatselijke middenstand en het verenigingsleven. Toen het 

Officierscasino aan de Kampweg in het dorp Soesterberg in 1953 zijn militaire sociaal-

culturele functie terugkreeg, mochten ook burgerverenigingen er gebruik van maken.I2 

Het saamhorigheidsgevoel van de militaire vliegeniers en de lokale bevolking was 

sterk. Ook de jeugd was gefascineerd door het vliegwezen dat het gezicht van hun dorp 

bepaalde. Zo heette het maandblad van de in 1954 opgerichte katholieke Jongeren-

contactgroep Stijg Op. De uitdrukking 'hogere sferen' was uitgerekend in Soesterberg 

meer dan alleen een religieuze metafoor voor de hemel. Niet alleen ontleende het dorp 

zijn identiteit aan de militaire vliegerij, 'Soesterberg' was in heel Nederland een begrip. 

Het was nu de vraag in hoeverre de komst van de Amerikanen naar Soesterberg zou bij

dragen aan wat tegenwoordig een sterk merk heet. 

Amerikaanse Les 

De Soester Courant drukte linksonder op de voorpagina van de dinsdagkrant altijd een 

vers af over een actuele kwestie. Op 26 februari 1954 werden de lezers getracteerd op 

het volgende cabareteske commentaar op het nieuws: 

Amerikaanse Les 

Een klein berichtje in de krant: 

We krijgen nu in Nederland 

Amerikaanse heren, 

Die volgens wederzijds contract 

En dank zij het Atlantisch Pact 

Ons leger instrueren. 

Och, Nederland is maar zo klein, 

Vandaar dat we genoodzaakt zijn 

Dit nu te accepteren. 

't Benieuwt mij, wat het worden zal, 

Want kauwgum kauwen kan men al, 

Dat hoeft men niette leren. 

We krijgen straks, gelooft U mij, 

Mc. Carthy ook nog wel er bij, 

Wat kan ons dan nog deren? 

Beveiligd en geïnstrueerd, 

Geknuffeld en gemainteneerd 

Afijn, de tijd zal 't leren. 
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Zo ver is 't al met Nederland, 

Het loopt nu braaf mee aan de hand 

Van 's werelds grote heren. 

Geloof me maar, Minister Staf, 

Er zal in elk historisch graf 

Zich menigeen nog keren. " 

Daarna bleef het vreemd genoeg tot i oktober 1954 stil in de Soester Courant. Maar toen 

was het ook raak. In een voorpagina-artikel onder de kop 'Te veel gevergd' werd fikse 

kritiek geuit op wat de commentator zag als een extreem volgzame houding van 

Nederland, in vergelijking met de opstelling van andere Europese landen. |H De krant: 

'Zijn wij niet te grif in het toegeven aan die Amerikaanse eisen? Zo is bekend geworden, 

dat op het vliegveld in onze gemeente een detachement van de Amerikaanse lucht

macht zal worden gestationeerd. Waarom? Zijn onze eigen jongens niet bij machte dat 

werk te doen? Hebben wij daarvoor een "Amerikaanse bezetting" nodig? [...] De vraag 

mag ook worden gesteld, of hier niet een te groot bewijs van onze bondgenootschap 

wordt gevraagd in vredestijd. En of nu de tijd niet is gekomen om weer een zelfstandige 

politiek te voeren, die vriendschap zoekt, en houdt met de grote Westerse buurman, 

maar die daarentegen diezelfde vriend goed duidelijk maakt, dat men van ons niet het 

uiterste moet vergen. Al te goed is nog altijd buurmans gek.' '5 

De buurman zelf, in de Soester Courant van 12 oktober collectief omschreven als 

'Communisten', ging tot actie over. Op de Birkstraat, de Soesterbergsestraat en de Van 

Weerden Poelmanstraat werd met krijt 'Ami Go Home' en 'Geen H-Bom maar Vrede' 

gekalkt. 'Dit zijn leuzen, waarmede men ook in Duitsland en Frankrijk tegen de 

Amerikanen werkt', aldus de krant. Op dat moment waren er al Amerikaanse kwartier

makers en verkeersleiders op de basis aanwezig: de hele zaak was in kannen en kruiken 

en geen enkel protest, lokaal of nationaal, kon daar nog iets aan veranderen. 

Op 15 oktober verschenen er positievere geluiden in de Soester Courant. Men begon 

hoopvol te speculeren over de betekenis van de komst van de Amerikanen voor het 

eigen dorp. Daarbij was het marxistisch-filosofische, cultuurpessimistische discours uit 

de jaren dertig rond de Verenigde Staten als een door de massamedia beheerst kapita

listisch bolwerk van culturele vervlakking en geestelijke armoede - in de cultuurhistori

sche literatuur getypeerd als (elitair) 'anti-Amerikanisme' - opvallend afwezig. Ook 

over het Amerikaanse systeem van rassenscheiding hoorde je in die tijd in Nederland 

weinig tot niets, dus waarom zouden ze zich daar dan in Soesterberg druk om maken. 

De strijd van ouderlingen en pastoors tegen de 'uitwassen' van de Amerikaanse cul

tuur, vooral film, dans en muziek, had niet het gewenste effect gesorteerd. Het argu

ment dat het in de verduisterde bioscoop- en danszalen zou komen tot moreel laakbare 

handelingen was eerder een aanbeveling geweest. In de gemeenteraad van het toch 

over het algemeen godvrezende Soest werd niet één aparte vergadering aan de komst 
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2005. 

van de Amerikanen gewijd, en als 

het wel ter sprake is gekomen, dan 

zijn daar geen notulen van be

waard gebleven. 

Omdat de ingang van het Ameri

kaanse kamp aan de kant van Den Dolder zou komen, realiseerde de Soesterbergse 

middenstand zich dat de concurrentie daar wel eens onevenredig van zou kunnen pro

fiteren. Tot veler opluchting werd al snel bekend dat erop CNA zelf taxfree winkels zou

den komen, zowel voor de dagelijkse boodschappen, vers ingevlogen en via de zogehe

ten Commissary verkrijgbaar, als de meer duurzame spullen. Het doel was selfsuppor

ting te zijn, net zoals dat op alle Amerikaanse bases in het buitenland het geval was. 

'Wellicht dat er een kleine smokkelhandel in die goedkope waren te verwachten is,' 

schreef de Soester Courant. 'De tijd zal verder leren of het verblijf der militairen nog 

andere consequenties oplevert,' zo besloot de krant op 15 oktober 1954. 

In ieder geval stond een goede verstandhouding van de Amerikanen met de burgerbe

volking voorop. Over overlast zou meteen op de juiste niveaus gecommuniceerd wor

den. Niemand kon zich nog voorstellen wat een ongehoorde herrie die hypermoderne 

supersonische straaljagers zouden gaan maken in het eens zo vreedzame territorium 

van de heidevogels. Om over de sociale en culturele impact van de hele onderneming 

nog maarte zwijgen. 'Kauwgum kauwen' konden we immers al, zoals de gelegenheids-

dichter van de Soester Courant had opgemerkt. Wat viel dan nog wel te leren van die 

grote kinderen met hun Colgate-smiles en hun stemmen die onder alle omstandighe

den zo hard waren dat het leek of ze zich voortdurend over imaginair achtergrondge

luid heen verstaanbaar wilden maken? 

Drie weken later verschenen er in de landelijke dagbladen krantenkoppen in de trant 

van 'Soesterberg blijft Nederlands', bij het nieuws dat Nederland het bevel ging voeren 

over de Amerikaanse eenheid. De Soester Courant reageerde er quasi verbaasd en tege

lijkertijd licht superieur op: 'Waarom zou Soesterberg niet meer tot Nederland en tot 

Soest behoren? Omdat er een paar honderd Amerikanen mogen verblijven? Nee, als 

men een goede krantenkop wil hebben, moet men wachten tot men kan schrijven 

"Soesterberg blijft bij Soest en wordt niet door Zeist geannexeerd".' "' 

Al vóór de komst van de Amerikanen had een actiecomité in Soesterberg zich ingespan

nen voor een boulevard langs de vliegbasis, om dagjesmensen te trekken. De eerste 

autosnelweg, in 1954 geopend, tussen Utrecht en Amsterdam, was een attractie op zich 
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in het nog pretparkarme land (alleen Madurodam en Efteling) en lag gunstig voor een 

omweg langs Soesterberg. Camp New Amsterdam maakte het uitstapje helemaal aan

trekkelijk: daar zaten onze bevrijders die voor onbepaalde tijd ook nog eens bereid 

waren ons te beschermen tegen het nieuwe gevaar uit het Oosten, vanaf 1955 officieel 

aangeduid met de onguur klinkende naam Warschaupact. 

Nederlandse (muziek) les 

Wat stond de Amerikanen hier te wachten? Nederland was materieel redelijk snel 

opgekrabbeld na de Tweede Wereldoorlog dankzij de financiële injectie via het 

Amerikaanse Marshallplan en de nationale karaktertrek vlijt. '7 Nederland had echter 

ook een politieke en economische dreun gekregen door het verlies van Nederlands-

Indië. Daarop was de eerste grote postkoloniale migratiegolf gevolgd. Deze nieuwe 

inwoners hadden de populaire Amerikaanse muziek al in Indië leren kennen en naspe

len, in de tijd dat de Amerikanen op de Filippijnen zaten en uitzonden via sterke radio

signalen. Het gaf ze een duidelijke voorsprong dat ze er al zoveel feeling mee hadden.Is 

Binnen twee jaar na de komst van de Amerikanen naar Soesterberg raakte ook autoch

toon jong Nederland in de ban van de nieuwe Amerikaanse muziek. 

Zover was het in november 1954 nog niet. Als je de radio aanzette, hoorde je bij de 

nieuwste oogst van populaire liedjes kinderkoor De Karekieten met 'M'n moeder's ver

jaardag', De Straatzangers met 'Een zeemanshart' of Mieke Telkamp die in het Duits 

'Der erste Kuss' zong, begeleid door radio-orkest De Aethergeuzen. " Duo De 

Spelbrekers zong 'De toeter van m'n scooter', Bob Schölte 'Grootvader's klok' en Toby 

Rix 'Heer in het verkeer'. De in boerenkielen gestoken Bietenbouwers onder leiding van 

Boer Biet waren publiekslievelingen, met hun laagdrempelige nummers 'Heija 

Poppeija' en '1-2-3 Potpourri'. De act op klompen vertegenwoordigde het 'doe-maar-

gewoon' gezellige Nederland van inhaken en meezingen. Eddie Christiani's dagen als 

immens populaire zanger van de Hollandse evergreen waren echter geteld. De 

Ramblers, de Skymasters, het Orkest Zonder Naam en het Orkest van Malando konden 

de jongere generatie evenmin nog boeien. Dat was een teken aan de wand. Ook de 

Jordaanlied-rage uit die jaren, met Johnny Jordaan en Willy Alberti, was geen blijvende 

remedie tegen de groeiende desinteresse voor 'typisch Nederlandse' populaire muziek. 

Nederland was op muziekgebied van oudsher een spons voor buitenlandse invloeden. 

Duitse vedetten in het schlagergenre beleefden hier zelfs zo kort na de oorlog gouden 

tijden. De platen van het wereldberoemde Engelse orkest van Victor Sylvester waren 

een must in iedere dansschool, het onmisbare station in de afronding van een goede 

burgerlijke opvoeding. Het Franse chanson had zijn aanhangers vooral onder middelba

re scholieren, die in koffie- en wijnkelders bij kaarslicht hun filosofische periode door 

zouden maken en er een eigentijdse versie van anti-Amerikanisme zouden ontwikke

len. Dat laatste betekende muzikaal dat ze commercieel geproduceerde muziek in prin-
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cipe verwierpen. Uit deze kritische culturele laag kwamen de latere anti-Vietnamde-

monstranten, waar CNA ook mee te stellen zou krijgen. 

Het belangrijkste buitenland op het gebied van de populaire muziek was ook toen al 

Amerika. De kennismaking met jazz tijdens het Interbellum was in 1945 intensief her

nieuwd, toen iedereen bij de Bevrijdingsfeesten danste op de muziek van swingorkes-

ten en ook de radio (weer) volop meedeed. 'In the mood' van Glenn Miller was de offici

euze bevrijdingstune. Dat alle Amerikaanse muziek door de Duitsers verboden was 

geweest, was een reden te meer voor de naoorlogse generatie om zich juist daarvoor 

hevig te interesseren. In 1954 genoot Glenn Miller postuum een daverende comeback 

naar aanleiding van de Hollywoodfilm The Glenn Miller Story. Overal klonk weer 'In the 

mood' en 'Moonlight serenade'. 

Amerikaanse hitparadeartiesten, veelal blanke zangers in smoking en dito zangeressen 

in avondtoilet, zongen liedjes van professionele songwriters uit het New York / 

Hollywood imperium Tin Pan Alley. 1954 was het jaar van Eddie Fisher ('Oh My Papa'), 

Doris Day ('Secret love'), The Four Aces ('Three coins in the fountain'), Perry Como ('Papa 

loves mambo'), The Beverley Sisters ('Val-de-ri, val-de-ra' oftewel 'The happy wande

rer'), Rosemary Clooney ('Mambo Italiano'), Jo Stafford ('Thank you for calling') en 

Teresa Brewer ('Ricochet'). Frank Sinatra leek begin jaren vijftig passé, maar vierde een 

overtuigende comeback dankzij zijn rol als G.I. in de film From Here to Eternity en de hit 

'Young at heart'. 

Het hangt in de lucht 

De voornamelijk escapistische wereld van romantiek en strijkmuziek, bevolkt door de 

helden en heldinnen van het witte doek en het zwarte bakeliet, lag echter steeds 

zwaarder onder vuur vanuit de coulissen waar al ruim tien jaar een muzikale revolutie 

gistte. In de concrete vorm van 45-toeren vinyl plaatjes met een A- en een B-kant voor 

elk één nummer van ongeveer drie minuten, veroverde de nieuwe muziek eerst de loka

le Amerikaanse radiostations en platenzaken, en daarna de landelijke media en distri

butiekanalen. De zwarte rhythm and blues werd, samen met de witte country and wes

tern, plus alle invloeden die deze muziekgenres al in zich hadden opgenomen, zoals 

blues, jazz, folksong, gospel en mainstream pop, de lanceerbasis van de rock-'n'-roll. 

1955 was in de Verenigde Staten het jaar waarin rock-'n'-roll definitief doorbrak: Bill 

Haley and his Comets behaalden de eerste plaats in de hitparade met 'Rock around the 

clock'. De muziekindustrie richtte zich voortaan op jongeren. De muziek werd ruiger, 

'zwarter', dat wil zeggen met meer nadruk op de beat en de dansbaarheid, en ongepo-

lijster qua zangtechniek. De teksten hadden betrekking op de ervaringswereld van de 

doelgroep: vrije tijd, feesten in het weekend, ervaringen met school, auto's en vooral 

alle stadia en emoties van verliefdheid en liefdesverdriet. 

Deze nieuwe ontwikkelingen in de muziek waren uitermate relevant voor de naoorlog-
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se generatie Amerikanen, van wie een aantal door het lot in Soesterberg terechtkwam. 

Grote kans dat de eerste lichting, honderdzestig man sterk, Evan Hunters spraakma

kende debuutroman uit 1954, The Blackboard Jungle, bij zich had. Dat was een heftig, 

waarheidsgetrouw verhaal over het eigentijdse fenomeen van de 'juvenile delinquents' 

in New York, die overal lak aan hadden behalve aan de nieuwe muziek. Daar gingen ze 

juist helemaal in op. Grote kans dat op CNA in 1955 de gelijknamige verfilming van het 

boek in de basis-bioscoop draaide, voordat het Nederlandse publiek deze film konden 

gaan zien onder de titel Het zaad der gewelddadigheid. Bij de voor- en aftiteling van The 

Blackboard Jungle klonk 'Rock around the clock'. Op zijn beurt werd dat de titel van de 

Hollywoodfilm die in 1956 de barrières voor de rock-'n'-roll zou slechten en tegelijker

tijd de barrière van de onverzoenlijke generatiekloof tussen ouders en hun kinderen 

zou opwerpen. Muziekkeuze werd een figuurlijke zaak van leven of dood. 

Door het geluid 

In 1956 kreeg CNA de beschikking over een nieuw gevechtsvliegtuig, de Supersabre F-

ïoo. Deze helse machine kon door de geluidsbarrière. CNA, waar inmiddels vierhonderd 

Amerikanen werkten, werd niet alleen meer hoorbaar, maar ook meer zichtbaar voor 

jongeren uit de omgeving. De Amerikanen waren immers de dichtstbijzijnde levende 

vertegenwoordigers van de voor jongeren zo fascinerende nieuwe muziekcultuur die 

bezig was de gevestigde muziekorde te verdringen. In levenden lijve waren de nieuwe 

muziekhelden hier niet te bewonderen. Ze waren wel veelvuldig te beluisteren op AFN, 

afkorting van American Forces Network, ook wel Armed Forces Network genoemd. 

AFN was de lucht ingegaan op 4 juli 1943 vanuit de BBC-studio's in Londen. Nieuws, 

sport, comedyshows, maar vooral nieuwe populaire muziek vormden de inhoud van de 

zender. AFN 'moves with the troops' en kwam zo na D-Day in 1944 op het vasteland 

terecht. In 1945 waren er 65 AFN-stations in Europa. Het hoofdkwartier van AFN werd 

gevestigd in Frankfurt am Main. In 1946 verdween AFN uit Groot-Brittannië en in 1948 

ook uit Frankrijk. In Duitsland en de Benelux bleef AFN de schakel met onversneden 

Amerikaanse cultuur. Nederland kon in het oosten en zuiden van het land afhankelijk 

van weer en wind beter of slechter een aantal Duitse AFN-stations ontvangen. 

In april 1953, ruim anderhalfjaar voor de komst van de Amerikanen naar Soesterberg, 

begon het Nederlandse songtekstenblad Tuney Tunes (naar analogie van de populaire 

Amerikaanse tekenfilmserie Looney Tunes) naar eigen zeggen op veler verzoek de popu-

laire-muziekprogrammering van AFN te publiceren. Inmiddels had in de Verenigde 

Staten televisie de rol van belangrijkste entertainmentmedium overgenomen en ging 

radio over op bijna uitsluitend muziek en nieuws. Dat gebeurde ook op AFN. De muziek

keuze was Amerikaans, en dat betekende vooral veel country and western en een enke

le rhythm and bluesplaat. Jonge, enthousiaste disejockeys praatten de nummers aan 

elkaar. Tuney Tunes schreef: 'De militairen verdwijnen meestal weer na het vervullen 
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van hun dienstplicht, zodat er telkens nieuwe krachten komen. De grote populariteit 

van AFN is volgens ons te danken aan deze jongelui, die niet vastgeroest zijn in sleur en 

conventies en die daarom bij hun omroepwerk vlotter en ongedwongener zijn dan de 

meeste oude beroepsomroepers.'2" 

In de loop van de jaren vijftig won het commerciële station Radio Luxemburg het bij de 

Nederlandse jongeren van AFN. Net als AFN was het een middengolf zender, dus te ont

vangen op de vanaf 1957 verkrijgbare, draagbare transistorradio's. Dat was echt een 

hebbeding voor jongeren. Camp New Amsterdam had geen eigen AFN-station, omdat 

het daarvoor te klein was. Ook CNA-ers luisterden veel naar Radio Luxemburg. Op 

Soesterberg heerste namelijk het misverstand dat AFN daar helemaal niet te ontvan

gen was. Pas in 1964 kreeg CNA een eigen zendmast en daarmee een betere ontvangst 

van AFN. Tegen die tijd was het Britse piratenstation Radio Caroline samen met het 

Nederlandse piratenstation Radio Veronica de beste keus voor afstemming op de nieu

we beatmuziek. Het verzuilde publieke omroepbestel was volstrekt oninteressant voor 

de muziekliefhebbers op CNA. Dat standpunt deelden ze met de jongeren uit de buurt. 

Hi there! 

De kennismaking van CNA-ers met Nederlanders op en rond Soesterberg gebeurde via 

het werk en de sociale contacten die eruit voortkwamen. De Amerikanen wonnen 

onmiddellijk veel sympathie. In het café gaven ze rondjes aan Nederlandse collega's en 

vrienden die nu eenmaal met hetzelfde werk aanzienlijk minder verdienden. Ze namen 

van de basis feestartikelen zoals whiskey, coca-cola, chips en Amerikaanse sigaretten 

mee naar hun nieuwe kennissen en hun gezinnen. Ze kochten sieraden en snoep voor 

hun lokale sweethearts. Of ze namen als verjaardagscadeautje een kind van een collega 

of kennis mee naar de basis om een echte hamburger te eten. De knip- en scheersalon 

en de wasserette op de basis waren in Nederlandse handen: ideale plekken om intercul

tureel te communiceren. 

Soesterberg was nieuwsgierig en die nieuwsgierigheid werd grif bevredigd. De Ameri

kanen hadden geen andere geheimen dan hun militaire beroepsgeheimen en ze praat

ten graag met iedereen die ook graag met hen wilde praten. Eens per jaar, op 4 juli, 

hielden ze Open Dag, met echt Amerikaanse barbecues en wedstrijden in typisch 

Amerikaanse sporten zoals baseball, American football en basketball. 

Een van de belangrijkste factoren voor het leggen van contacten was de woonsituatie. 

Slechts enkelen waren gehuisvest op de basis zelf of op het Wallaardt Sacre Kamp aan 

de Hobbemalaan in Huis ter Heide/Bosch en Duin. Verreweg de meeste CNA-ers woon

den buiten de basis, tussen de burgers in Soesterberg en de naburige gemeenten. Ze 

woonden in huurhuizen, bij gezinnen op kamers, in pensions of hotels. Pas vanaf 1978 

werden in Soesterberg wijken gebouwd voor Amerikaanse gezinnen: de clusters Apollo, 

Gemini en Mercury. 
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Deze Heinekenpatch werd ontworpen ter gelegenheid van het vertrek van de 

Amerikanen uit Soesterberg in igg4 en herinnert aan hun verknochtheid aan het 

nationale gerstenat. Bron illustratie: http://home.worldonline.nl/~cschoute, 2002 

(website bestaat anno 2005 niet meer). 

Een andere zeer belangrijke factor voor interculturele contacten 

was het uitgaansleven van de CNA-ers, dat voor Nederlandse 

begrippen een grote actieradius had. Café-restaurant Spitfire aan 

de Amersfoortse weg ter hoogte van Huis ter Heide werd de stam

kroeg van de Wolfhounds. In Soesterberg zelf waren Het Wapen 

van Soesterberg en De Gouden Leeuw, in dezelfde straat als 't 

Zwaantje, handig dichtbij. Als er serieus in de auto gestapt werd, 

ging het richting Utrecht, Amersfoort en Amsterdam, dat natuurlijk 

de kroon spande. De hoofdstad trok in de weekends ook veel Amerikaanse militairen 

uit Duitsland in hun glimmende Cadillacs en Chevrolets, om de cafés, nachtclubs en de 

Wallen met hun klandizie en harde dollars te vereren. Er was maar één luxeconsump

tieartikel van Nederlandse bodem waar de Amerikanen zelf geen beter alternatief voor 

hadden of zich zelfs maar konden wensen: Heineken bier. 

Op de basis zelfwas ook een ontspanningsgelegenheid, de NCO Club (Non-Comrnissio-

ned Officers Club). Daar stond een jukebox, hét sociale muziekmedium bij uitstek, en de 

plek waar gesprekken over muzieksmaak ontstaan. Er was een aparte ruimte voor de 

hogere rangen, de Officers Club, en een voor het 'voetvolk', de Airmen's Club. Na i960, 

het jaar dat CNA werd uitgebreid tot zeshonderd man personeel omdat na de machts

overname in Cuba de westerse wereldorde er weer wat wankeler uitzag, trad er in de 

Airmen's Club wel eens een Nederlandse rock-'n'-rollband op. Het was echter een te 

kleine ruimte voor dat doel. 

De Airmen's Club werd op een gegeven moment opgeheven en de lagere rangen kon

den voortaan ook terecht in de NCO Club. Met een contact op de basis konden 

Nederlanders ook naarde NCO; je werd dan officieel geïntroduceerd. Ongetwijfeld heb

ben mensen uit de buurt op CNA Amerikaanse muzikanten zien optreden die ze nor

maal nooit zouden hebben gezien. Dat Bill Haley in oktober 1958 onderweg van of naar 

zijn engagementen in Duitsland CNA zou hebben aangedaan, is een plaatselijke mythe 

geworden. Waargebeurd is het bezoek in 1957 van Jayne Mansfield, de actrice die de 

hoofdrol speelde in de rock-'n'-rollfilm The Girl Can't Help It (1956). CNA stond op zijn 

kop, net als de rest van Nederland. Dit evenement werd later uitgeroepen tot het 

Bezoek van de Eeuw.21 

Elvis over de grens 

Op 1 oktober 1958 begon Elvis Presley in Duitsland op de Amerikaanse basis Friedberg 

ten noorden van Frankfurt am Main aan zijn diensttijd, die duurde tot 1 maart i960. --
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Jongeren lazen daar alles over in de Muziek Expres of Muziek Parade, twee nieuwe titels 

in popbladenland.Zo wist je dat hij na een paar maanden de barakken van de Ray 

Kaserne had verruild voor een huurhuis in Bad Nauheim. Daar woonde hij met zijn 

vader, grootmoeder en twee vrienden uit Memphis. Zijn situatie was in dat opzicht uit

zonderlijk, maar in diensttijd werd hij behandeld als een van de velen. Dankzij Elvis 

weten we relatief veel over het sociale leven op een Amerikaanse basis in West-Europa. 

Uit de grote hoeveelheid Elvis-literatuur kunnen we concluderen dat voor dienstplichti

ge soldaten auto's, meisjes, bier en muziek de prioriteiten waren, in welke volgorde dan 

ook. 

Elvis was synoniem met rock-'n'-roll. Als hij een nachtclub binnenkwam, begon de band 

meteen zijn songs te spelen. Het moet een vreemde gewaarwording zijn geweest om te 

merken dat zijn eigen repertoire al professioneel gecoverd werd in Europa. Elvis mocht 

zelf niet optreden van zijn manager, zelfs niet in zijn vrije tijd. Des te meer werk was er 

voor de vertolkers van zijn hits. Thuis en in zijn privé-auto stemde Elvis af op AFN om 

vooral niets te missen van wat de concurrentie deed.Toen Bill Haley eind oktober 1958 

in Frankfurt en Stuttgart concerten gaf, zocht Elvis hem backstage op. 

Meer nog dan in een goed gesprek met rock-'n'-roll collega's was Elvis geïnteresseerd in 

de Duitse meisjes. 'It's Grind City', schreef hij in die tijd aan een vriend in Memphis, die 

onmiddellijk zal hebben geweten wat hij bedoelde. Het baanbrekende 'mannenblad' 

Playboy was meer iets voor de rustiger momenten. Ook Elvis' liefde voor grote auto's 

was bekend, maar hij week af van de mode om in geïmporteerde 'yankenbakken' (zo 

noemde men die in Nederland) rond te rijden. Hij had een zwarte Mercedes. Ook drugs 

kwamen in Duitsland opzijn weg, in de vorm van amfetaminepillen. Via de Amerikaan

se bases vonden deze hun weg naar de burgerbevolking en naar de buitenlandse muzi

kanten die in Duitsland optraden voor de Amerikaanse soldaten. 

Elvis diende in het 32ste Tank Batallion van de Third Armored Division. Dat schiep een 

band tussen 'ons' 32s,e op CNA en dat van Elvis, die in het leger chauffeur was, toch een 

stuk minder cool dan piloot van een gevechtsvliegtuig. Onder de piloten van CNA zat 

dan weer geen beroemde popzanger. Maar geen nood: in 1958-59 waren er ook in 

Nederland al honderden Elvis-imitatoren actief, begeleid door evenzovele Indobands. 

De winnaar van een nationale Elvis-imitatiewedstrijd in 1959 mocht als beloning Elvis 

de hand gaan schudden in Bad Nauheim. Hollandse rockers verfden hun haar zwart, net 

als de King of Rock'n' Roll. Nederlandse fans en muzikanten waren al vroeg stijl bewust. 

Mede dankzij Elvis' fysieke aanwezigheid was de gemiddelde popmuzikale deskundig

heid op West-Europees grondgebied met sprongen gestegen. Onmiddellijk na terug

keer vertrok Elvis naar Hollywood om de film Cl. Blues te schieten. Dankzij die film brak 

Elvis hier definitief door. In 1962 ging hij samenwonen met een meisje dat hij in 

Duitsland had ontmoeten in ig67trouwden ze. 
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Be my baby 

Verreweg de meeste huwelijken die eind jaren vijftig, begin jaren zestig gesloten wer

den door CNA-medewerkers waren verbintenissen met Nederlandse meisjes. Een 

Amerikaan in de familie krijgen was een gebeurtenis van betekenis, een statusverho

ging van jewelste. Amerikanen hadden meer geld, meer spullen, de beste muziek, de 

grootste auto's en glimmendste motoren. Ze imiteerden Marlon Brando en James 

Dean, de grote filmsterren van de ja ren vijftig, in hun houdingen manier van praten. Ze 

droegen naar hun voorbeeld witte T-shirts met korte mouwen, als bovenkleding. Dat 

alles miste zijn uitstraling niet. 

De Utrechtse cineast Jos Stelling maakte in 1980 de film De Pretenders over het eerste 

weekend in augustus 1962, toen bekend werd dat Marilyn Monroe was overleden. 

Stelling situeerde het verhaal in een cafetaria in de Utrechtse volksbuurt Oudwijk waar 

hij zelfwas opgegroeid. Daar stond de jukebox, waar de jongeren van de wijk aan vast

gekleefd zaten, en daar werd uitbaatster Greet verliefd op een Amerikaan van 

Soesterberg. Zijn glimmende Cadillac met de autoradio afgestemd op AFN, was het 

symbool van alles wat opwindend was aan het leven.23 

Heel interessant voor jongeren die dicht bij het vuur wilden zitten, was babysitten voor 

CNA-gezinnen. Dat deden tussen 1957 en 1959 ook Ruud en Riem de Wolff, die als The 

Blue Diamonds in 1959 doorbraken met 'Ramona'. Ze kwamen uit een Indisch gezin en 

woonden in Driebergen. Het ouderlijk huis stond altijd open voor hun vriendjes en 

vriendinnetjes, en op een gegeven moment kwamen daar ook Amerikaanse kinderen 

bij van CNA-families die in de buurt woonden. Tijdens een babysit zagen de broers De 

Wolff in 1958 voor het eerst de Everly Brothers op tv. The Blue Diamonds zouden de 

bekendste Nederlandse vertolkers worden van de hits van de Everly Brothers; vaak nog 

voordat de nieuwste hit van de Everly Brothers hier te koop was, lager al een versie van 

The Blue Diamonds in de winkel. In de Amerikaanse showbizzbladen Billboard en 

Variety lazen ze dingen die hier nog niet bekend waren en zagen ze foto's van artiesten 

op het podium en in hun vrije tijd, hoe ze gekleed waren, hoe ze hun sigaret vasthiel

den. 

Dankzij hun kennissen op CNA waren Ruud en Riem bekend met het fenomeen 

Amerikaanse verloting: iedereen neemt wat mee dat als prijs kan dienen. Volgens 

dezelfde formule organiseerden ze feesten in de kantine van het zwembad van Drieber

gen en op school, waar ze dan zelf optraden met de nieuwste liedjes die ze geleerd had

den van de platen die ze bij de Amerikanen thuis beluisterd hadden. Ze leerden in die 

tijd Engels spreken met een Amerikaans accent, wat in hun latere muzikale loopbaan 

goed van pas kwam. 

Ook kwamen ze wel eens op de basis zelf, in de kampwinkel BX (Base Exchange), ook 

wel PX (Post Exchange) genoemd, bijvoorbeeld om een spijkerbroek of T-shirt uit te 

zoeken als beloning voor het babysitten. Of Lucky Strike sigaretten, waarmee je als 

moderne teenager helemaal de man was: dat merk was nog nergens anders te koop, 
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behalve op de zwarte markt. De Indobands die in Duitsland werkten en eens in de 

zoveel tijd hun grote Amerikaanse auto's in Nederland kwamen showen, hadden altijd 

Lucky Strike op zak en gouden ringen aan hun vingers. Ruud en Riem de Wolff speelden 

toen nog in een pretentieloze amateurband, maar al gauw zouden ze zelf ook veel 

optreden in Duitsland. 

Op CNA ontmoetten ze tenminste twee muzikanten die grote indruk op hen maakten: 

de gitarist Jim Copely, die onder meer het countryrepertoire beheerste, en de zwarte 

zanger van wie ze alleen de achternaam Harper kenden. Via hem hoorden ze van de 

soulzanger Sam Cooke, die in de Verenigde Staten al een ster was.'' Toen hun eerste 

single in de winkels lag, mochten ze in de NCO Club een keer meespelen. Riem de Wolff 

herinnert zich: 'Daar werd op een heel ander niveau gemusiceerd. Je merkte hoe weinig 

je eigenlijk kon.'2'1 

Vliegende start 

Inmiddels was in 1957 vanuit CNA een clubje opgestart dat aan square-dancing deed: in 

een vierkante opstelling staat op elke hoek een danspaar dat op aanwijzing van een 

zogeheten caller bepaalde danspassen en figuren maakt op countrymuziek. In Amerika 

was dit in die tijd een pretentieloze vrijetijdsrage. De square-dance groep uit Soester-

berg en omstreken noemde zich de Holland Windmillers, en bleef tot 1970 de enige in 

Nederland. Later werd het meer competitieve line-dancen, eveneens op countrymuziek, 

een echte volkssport. 

Het merendeel van de Amerikaanse militairen in Europa was blank en dat betekent 

meestal: countryliefhebber. Dus country hoorde je heel veel op AFN. In 1957 werd de 

eerste club voor countryliefhebbers opgericht, de Dutch Stickbuddy Club. 'Stickbuddy' 

is een uitdrukking uit het leger die op AFN veel gebruikt werd. De leden hadden elkaar 

vaak gevonden via de verzoekplatenprogramma's van AFN, waar dan hun naam en 

woonplaats werd voorgelezen. 

Vanuit de countrymuziek was de afstand naar Nederlanders in no time overbrugd. 

Country is een soort schlagermuziek die toch een 

beetje swingt en net als het levenslied over alle

daagse dingen gaat. Je kunt al snel meezingen met 

de pakkende refreinen, ook al heb je nog zo'n klei

ne Engelse woordenschat. In 1958 werd het eerste 

countrytijdschrift van Nederland, Hillbilly Hayride, 

opgericht en een jaar later begon op de 

Nederlandse radio het eerste countrymuziekpro-

gramma. In de jaren zeventig zou de countrymu-

Patch van het 32ste Tactical Fighter Squadron van de United Air 

Force Europe. In ig$g kreeg dit het predikaat 'Koninklijk'. 
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Sinds het moment dat het 32'" zich 'Koninklijk' mocht noemen, 

kwamen er verschillende koosnamen voor het squadron in 

omloop, waarvan 'The Queen's Finest' op deze patch is vereeu

wigd. Bron illustratie: http://home.worldonline.nl/ -cschoute, 

2002 (website bestaat anno 200s niet meer). 

ziek een enorme impuls krijgen vanuit CNA. De 

jaren zestig waren voor de nieuwe pop- en rock

groepen. 

Beat bereikt basis 

In 1959 was het 32ste van CNA gedecoreerd met het predikaat 'Koninklijk' en ging zich 

trots 'The Queen's Finest' noemen. Het enige 'koninklijke' Amerikaanse squadron ter 

wereld, dat was iets om over naar huis te schrijven. Steeds meer raakten de Ameri

kanen verslingerd aan hun Soesterberg en Soesterberg aan hun Amerikanen. CNA 

groeide zelfs uit tot de favoriete buitenlandse stationering van Amerikaanse gevechts

piloten en grondpersoneel. De uitstraling van CNA werd ook muzikaal groter. Het was 

geen vraag meer of de Amerikaanse populaire muziek het wel zou redden in Europa. 

Vanaf 1956 tot de doorbraak van de Beatles in 1964 was de Amerikaanse muziek zelfs 

de enige die jongeren echt mateloos interesseerde. Dat had ook voor de Beatles gegol

den, want die hadden tussen 1957 en 1963 bijna uitsluitend Amerikaans rock-'n'-roll 

repertoire nagespeeld in eigen land en in Duitsland, waar zich ook Amerikaanse militai

ren onder hun publiek bevonden. Die wilden altijd show zien en dansen. 

Gedanst werd er als bezetenen op de nieuwe rage de twist. Deze rage heeft het 'los 

dansen' op popmuziek ingevoerd. De twist was ook een beetje van ons, omdat de zan

ger die deze dans aan het grote publiek had verkocht, de Afro-Amerikaan Chubby 

Checker, verkering had met de Nederlandse Miss World 1962 Rina Lodders. Chubby 

Checker kwam dicht in de buurt van Elvis in termen van muzikaal succes en mediabe-

kendheid. De Nederlandse rock-'n'-rollbands die het amateurstadium voorbij waren, 

kozen voor twistmuziek, want je kon er veel optredens mee krijgen, zelfs in dansscho

len. Ook de Beatles hebben die fase doorgemaakt, maar zij maakten er op een gegeven 

moment ook korte metten mee. Zodra zij het populaire Amerikaanse repertoire loslie

ten en eigen nummers gingen spelen, werden ze toonaangevend in de popmuziek. Hun 

sound zorgde voor een revolutie in de popmuziek. In de in 1964 opgerichte CNA-week-

krant The Interceptor werd de muzikale aardverschuiving ook geconstateerd. Het leek 

erop dat Amerika een stapje terug zou moeten doen. 

The Buffoons uit Twente waren in 1966 voortgekomen uit de rock-'n'-roll- en twistband 

The White Rockets. Al snel behoorden The Buffoons tot de topgroepen van Nederland. 

Ze waren beroemd vanwege hun meerstemmige samenzang en zongen naast eigen 
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nummers ook veel Beach Boys nummers waarin close harmony een belangrijke rol 

speelt. Dat trok de aandacht van CNA. Toen de Buffoons op Soesterberg kwamen spe

len, bleek dat ze bepaalde tekstpassages van de Beach Boys op gehoor nazongen en 

daarom soms niet helemaal begrepen waar het liedje over ging. 'Well, she got her 

daddy's car and she cruised to the hamburger stand now / seems she forgot all about 

the library like she told her old man now/ and with the radio blasting she goes cruising 

just as fast as she can now / and she'll have fun fun fun till her daddy takes the T-Bird 

away', zongen de Beach Boys in vrijwel één adem. De jongens van CNA schreven het 

woord voor woord uit voor de Buffoons. Zongen de Beach Boys over allerlei surfpara-

dijsjes met obscure namen langs de kust van Californie, dan wist op CNA meestal wel 

iemand welke hot spots daar precies bezongen werden. 

Ook de Cats uit Volendam, die in 1965 lokaal de aandacht op zich hadden gevestigd met 

het nummer 'Jukebox', waren keien in het meerstemmig samenzingen - een kwaliteit 

die vooral Amerikanen in die tijd zeer waardeerden in popmuziek - en daarom ook zeer 

welkom op het podium van de NCO op CNA. Toen de Cats in Volendam een eigen opna

mestudio inrichtten, waren op hun beurt muzikanten die op CNA zaten daar graag 

geziene gasten. 

Haren en snaren 

Eindjaren zestig, toen Amerika weer mee-voorop liep in de popmuziekwereld, ontstond 

op CNA een verhoging van de eigen muzikale activiteiten. Popmuziek had inmiddels in 

Europa een welhaast respectabel imago gekregen. Er kwam letterlijk en figuurlijk meer 

ruimte voor deze vorm van jongerencultuur. De lokale bands gingen steeds beter klin-

Publiciteitsfoto van The New Cascades - U.S.A., voor kasteel Sandenburg in Langbroek waar ze ook opgetreden 

hebben, omstreeks 1970. De groep trad behalve op CNA ook voor burgerpubliek in de provincie Utrecht op. 

Collectie Jim Nissen. 
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ken en het na te spelen repertoire was overal goed verkrijgbaar, evenals muziekinstru

menten en geluidsapparatuur. Op CNA waren die spullen een stuk goedkoper in de 

aanschaf. Reden te meer om daar contacten te hebben. 

Jim Nissen was van 1967 tot 1970 op CNA gelegerd. Hij was fan van de nieuwste Britse 

en Amerikaanse popmuziek én van de Buffoons en de Cats, die hij van de radio en van 

CNA kende. Hij wierp zich op als manager van de CNA-rockband The New Cascades. Ze 

speelden actueel Brits en Amerikaans songrepertoire, in die tijd voornamelijk psychede

lische rock en Rolling Stones nummers. Nissen liet promotiemateriaal drukken op brief

kaarten en posters en nam contact op met muziekhandel Staffhorst in Utrecht, waar de 

lokale popmuzikanten kind aan huis waren. Via via regelde hij optredens in 

Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en kleinere plaatsen, soms wel twee keer per week

end. Meestal hielden ze er ook nog wat aan over, samen rond de honderd dollar per 

keer. Door de week mochten ze van hun werkgever niet optreden. 

Een van de hipste plekken voor een popgroep was indertijd Circus Boltini in Soest, waar 

alle bands van naam en faam speelden, en zowaar ook The New Cascades 'from the 

U.S.A'. Dat laatste hadden ze eraan toegevoegd om zich te onderscheiden van de 

Nederlandse popgroepen. Het was een informatieve mededeling meteen niet te onder

schatten effect. Ze hadden geen platen en waren dus niet op de radio te horen, maar 

dankzij de promotie van Nissen kwamen ze er bij Boltini toch tussen. 'From the U.S.A.' 

was overigens in die tijd van de verscherpte Vietnam-protesten en andere tegencultu-

rele stromingen, niet overal een mooie binnenkomer. Nissen, in zijn hart een echte hip

pie, herinnert zich, dat hij de Nederlandse kapper op de basis wat extra betaalde om 

zijn haar niet al te kort te knippen, want hij wilde er juist in die jaren niet al te veel als 

een Amerikaan uitzien. Daar kreeg hij trouwens wel last mee: (te) lang haar was niet 

toegestaan op CNA.26 Te lang haar bestond niet voor de bezoekers van café De Tregter 

aan de Oudegracht, hangout van de Utrechtse hippies, waar in de weekends ook vaak 

Amerikanen kwamen. CNA intensiveerde in die tijd de contacten met de lokale bevol

king om meer begrip te kweken voor de Amerikaanse aanwezigheid. Dat leek toen 

meer nodig dan ooit. Alle voormalige CNA-ers die in 2002 via internet zijn gevonden en 

vervolgens via e-mail benaderd, zijn trouwens onverdeeld enthousiast over hun verblijf 

op Soesterberg. Ze typeren de algehele relatie tussen Amerikanen en Nederlanders als 

'absolutely great' of met woorden van gelijke strekking.27 

Inmiddels was er op CNA voor kinderen van CNA-ers een teen club, waar lokale jonge

ren als introducees bij konden. Ook was er een audio club gestart via welke CNA-ers 

muziekinstrumenten en -apparatuur konden aanschaffen. Ze konden er ook muziek 

kopiëren op cassettebandjes, een nouveauté, en ideaal om een eigen keuze aan muziek 

te verspreiden onder vrienden en bekenden. Jim Nissen vertelde dat hij vaak platen en 

cassettes uitwisselde met zijn Nederlandse vrienden en vriendinnen. Muziek was vol

gens hem heel belangrijk, niet alleen uit pure muzikale interesse; als sfeermaker bij 

feestjes en om op te dansen is muziek onmisbaar.:s Dat soort ontspanning is misschien 
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Jim Nissen (midden, met pilotenjack; CNA 7967-7970J met vrien

den in de '55 Chevy. Collectie Jim Nissen. 

wel des te belangrijker voor militairen op een bui

tenlandse missie. 

In 1970 werkten er al duizend Amerikanen op CNA, 

meest jonge mannen en een enkele vrouw. Dat 

aantal zou vanwege de taakuitbreiding die in 1969 

in was gegaan, binnen een paar jaar stijgen naar 

vierduizend. De kans dat uit eigen gelederen meer

dere goede bands samengesteld konden worden, werd daardoor veel groter. Ook was 

het aantal zwarte Amerikanen op CNA aanmerkelijk toegenomen. 

Hoog niveau 

Begin jaren zeventig deed een Surinaamse soulband uit Amersfoort, met drie zwarte 

zangers van CNA en een blanke trompettist/saxofonist van CNA van zich spreken. De 

naam van de groep, Liberation of Man, was bedacht op CNA. Gitarist Dave McDonald 

herinnert zich dat de Amerikanen de juiste sfeer wisten te creëren en 'omdat er goede 

zangers waren, had de begeleiding het wat dat betreft een stukje makkelijker. Dat was 

in feite een perfecte combinatie'. Hij merkte aan allerlei dingen dat de band serieuzer 

werd genomen dan 'willekeurige Antilliaanse, Surinaamse of Nederlandse muzikanten 

die in dezelfde stijl muziek maakten, want geen Nederlander kon zomaar zeggen [...] "Ik 

weet waar ik het over heb". Dus het gaf ook iets meer standing, iets meer status aan 

het gebeuren, want het waren Amerikanen die zongen.'"' 

Niet alleen was het 'hun muziek', ze hadden als zwarte Amerikanen ook minder proble

men dan de zwarte nieuwe Nederlanders, die in het uitgaansleven vaak werden gedis

crimineerd. Zelfs op een gegeven moment op zo grote schaal, dat de in 1978 naar Engels 

voorbeeld hier opgerichte organisatie Rock Against Racism het probleem aan de kaak 

stelde. i0 Daarbij onderzocht zij ook een aantal Utrechtse discotheken. Club Cartouch, 

open gegaan in 1972, was een favoriete uitgaansplek voor CNA-ers, ongeacht hun 

huidskleur. Cartouch heeft in het Utrechtse veel betekend voor de acceptatie en promo

tie van de 'echte' zwarte dansmuziek; de club engageerde ook regelmatig bands uit 

binnen- en buitenland, waaronder Liberation of Man. Zwarte Amerikanen van CNA 

hadden de beste papieren als het ging om meisjes versieren. Surinamers en Antillianen 

hadden wat dat betreft het nakijken. 

In het begin speelde Liberation of Man louter nummers van zwarte Amerikaanse soul-

en funkgroepen na. In de BX zochten de CNA-ers van de band de nieuwste platen in die 

genres uit, meestal voordat die in Nederland in de gewone platenzaken verkrijgbaar 

waren. Ze hadden dus een grote invloed op de muzikale identiteit van de band. Het eer

ste optreden buiten CNA deed Liberation of Man in 1973 in het nieuwe Utrechtse 
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De soul- en funkgroep van Camp New Amsterdam en Amers
foort/Utrecht Liberation of Man omstreeks igy$. Collectie Dave 
McDonald. 

Theater Kikker, toen nog gevestigd aan het 

Janskerkhof achter de studentendiscotheek 

Woolloomoolloo. De zwarte soul/funkgroep 'van 

eigen bodem' was zo'n nieuw fenomeen, dat de 

roem haar vooruitsnelde. 

Zoals elke zichzelf respecterende band wilde ook 

Liberation of Man op een gegeven moment eigen 

nummers schrijven en live spelen. Een sterk punt 

van de CNA-ers was dat ze de teksten in hun eigen 

taal schreven en zongen. De eerste single 'Bumpin' 

in the street' (1975) namen ze in eigen beheer op. 

De B-kant daarvan, 'Pretty dark woman' was een 

doorslaand succes bij het Surinaamse publiek dat in die tijd sterk in aantal aan het toe

nemen was. In Utrecht trad Liberation of Man op in soulclubs in wijkgebouwen en 

werfkelders. Een echt poppodium ontbrak nog. In het NV-Huis op de Oudegracht, het 

latere Tivoli, hield de Surinaamse Welzijns Stichting Utrecht SWSU kantoor. Daar trad 

de groep op in de Tuinzaal, waar ook bekende Nederlandse rockbands, zoals Herman 

Brood and his Wild Romance, stonden. Liberation of Man raakte bekend in kringen van 

de Nederlandse muziek- en media-industrie. Doorslaggevend was hun contact met Van 

Dijks Botenloods in Loosdrecht, midden in het toeristische watersportgebied, waar veel 

optredens van soulbands en talentenjachten plaatsvonden. Daar draaide Ferry Maat, 

de disejockey die vanaf 1972 de zwarte Amerikaanse muziek gepassioneerd promootte 

in zijn wekelijkse Soul Show op de radio. " 

In 1976 dook de commerciële platenwereld op Liberation of Man: disco was de nieuwe 

rage uit Amerika en hier was een band die swingde als geen andere in Nederland en 

voor de helft bestond uit Amerikanen. Kassa! De singles 'Love's under control' en 

'You're my number one', geschreven door een Nederlands productieteam, werden Top-

40 hits. Liberation of Man werd daardoor nationaal en internationaal bekend, en kreeg 

optredens tot in het Oostblok toe. De band deed ook korte tournees naar Amerikaanse 

bases in het buitenland en trad in België op voor AFN-SHAPE. " De bandleden waren 

echter niet happy met hun gladde imago als discoband. De CNA-ers hadden vanaf het 

begin moeite met de producties die waren afgestemd op de zogenaamde doorsnee 

Nederlandse muzieksmaak. Ook de andere bandleden zagen er geen heil in, juist omdat 

ze muzikaal zo verwend waren geraakt. In 1979 hief de groep zichzelf op. 

In zijn tijd had Liberation of Man maar één serieuze concurrent: American Gypsy (1974-

1984). Deze groep, afkomstig uit Los Angeles en niet beroepsmatig gelieerd aan een 

Amerikaanse basis in Europa, bestond ook grotendeels uit zwarte Amerikanen. De band 
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speelde voornamelijk op Amerikaanse bases in Duitsland. Hun uitvalsplek was Zuid-

Limburg, waar in Brunssum ook een Amerikaanse basis gevestigd was. Ze hadden ook 

twee hits en doorkruisten in Nederland hetzelfde circuit als Liberation of Man. 

In 1981 kwamen de zwarte Amerikanen Forrest Thomas, trompettist en zanger, en de 

basgitarist C.C. Calhoun aan in Utrecht. De momenteel in Sneek woonachtige Thomas 

herinnert zich: 'Ik had verhalen gehoord over Europa, en de invloed van Amerikaanse 

muziek in Europa. Ik dacht je bent jong, je hebt de mogelijkheid: gewoon doen!'33 

Nederland was volgens hem de ideale voedingsbodem voor de funkmuziek van Future, 

zoals de band van Thomas en Calhoun heette. Ons land was net zo ontvankelijk voor 

Amerikaanse dansmuziek als Engeland, alleen, je kwam in Engeland als buitenlandse 

muzikant niet gemakkelijk aan een vergunning, laat staan een platencontract. En daar 

was het Future wel om te doen, dus kozen ze voor Nederland. Enkele muzikanten van 

het voormalige Liberation of Man kwamen in contact met de twee nieuw-gearriveerde 

Amerikanen en voegden zich bij Future. Hun tijdelijke uitvalsbasis was de Vrije Vloer, 

een gekraakte ruimte onder de parkeergarage aan het Utrechtse Paardenveld, eldorado 

voor kenners en liefhebbers van zwarte muziek. Dat nieuws bereikte natuurlijk ook 

CNA. 

Future had een grote invloed op een snel groeiend aantal funkmuzikanten uit Utrecht 

en omgeving. De Novo Band uit Zeist kwam commercieel het verst met een paar dikke 

hits, terwijl Powerlight uit Utrecht in 1986 derde werd bij de Grote Prijs van Nederland. 

De beroemdste exponent van de impuls die voor een belangrijk deel dankzij CNA is 

gegeven aan de zwarte muziek in de provincie Utrecht, is de Urban Dance Squad. Deze 

groep, bestaande uit vijf muzikanten uit verschillende culturele windstreken, werd eind 

jaren tachtig internationaal toonaangevend in de ontwikkeling van het genre cross

over, een heftig klinkende combinatie van zwarte (rap) en witte (rock) stijlen. 

Een andere belangrijke, maar veel minder naar buiten toe geprofileerde muzikale 

invloed van CNA was black gospel. Deze klonk alleen in de kerk en was geen commer

cieel geproduceerde muziek of radiomuziek. Daar 

moest je dus lijfelijk bij aanwezig zijn wilde je het 

beluisteren en, wat bij black gospel volkomen nor

maal is ook al ben je geen muzikale held, zelf mee

zingen. Daar hoor je ritmisch met je hele lichaam 

bij te bewegen en op de tweede en vierde tel van 

de vierkwartsmaat te klappen. Vooral dat laatste is 

voor Nederlanders met weinig ervaring met 

Het Dutch Combined Mass Choir DCMC uit Soest onder leiding 

van Edith Kastelijn maakte in 2001 de CD Oh...Happy Day!!. 

Kastelijn is voor zover bekend de eerste blanke vrouw in 

Nederland die dankzij haar contacten op Soesterberg de black 

gospel stijl leerde kennen, en sinds 1994 beoefent met een aantal 

door haarzelf opgerichte en gedirigeerde koren. 
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Amerikaanse muziek geen sinecure, want traditioneel heerst hier de sterke neiging dat 

te doen op de eerste en de derde tel, watje nog altijd ziet gebeuren bij het publiek van 

volkse vaderlandse artiesten. Bij black gospel moet je je niet generen om tussen de 

gezongen regels door hardop enthousiaste kreten te slaken. Het is een geweldige uit

laatklep van energie in combinatie met devotie, een totale en lichamelijke manier van 

religieuze beleving die in Nederland tot dat moment eenvoudigweg niet voorkwam. 

Edith Kastelijn uit Soest raakte via kennissen van CNA verslingerd aan black gospel. Ze 

bestudeerde en beoefende de stijl persoonlijk onder deskundige leiding. Na het vertrek 

van het 32* in 1994 richtte zij niet minder dan vier black gospel koren op, die diverse 

CD's hebben gemaakt als Dutch Combined Mass Choir DCMC. De black gospel stijl 

wordt door DCMC, dat bestaat uit 'oude' en 'nieuwe' Nederlanders uit alle windstreken, 

op hoog niveau beoefend.34 

The Wagon Wheels 

Het was de countrymuziek die vanuit CNA de grootste uitstraling had naar de rest van 

Nederland. Het tijdschrift Country Gazette, opgericht in 1973, werd in de persoon van 

reizend verslaggever Hans van Dam een trouw bezoeker van de basis, vooral als er 

Amerikaanse artiesten waren ingevlogen. Dan ging Van Dam altijd met ze op de foto 

en die foto stond dan altijd in het blad. Voor abonnees van Country Gazette maar ook 

voor die van het meer recht in de leer zijnde Strictly Country (opgericht in 1971 en ge

noemd naar het radioprogramma van de NCRV dat 

vanaf 1965 wekelijks werd uitgezonden) waarvan 

de redactie in Zeist zat, was Camp New 

Amsterdam een begrip. Dat kwam vooral door 

countryband The Wagon Wheels. The Wagon 

Wheels bestond voor het merendeel uit CNA-ers. 

Het burger-countrypubliek kwam waarschijnlijk 

voor het eerst met ze in aanraking op 13 augustus 

1972 tijdens het C&W/ Folk Festival van het Sociaal 

Cultureel Centrum 'De Leest' te Waalwijk. Op dat 

moment bestond de groep in andere samenstelling 

al een jaar of drie. 

De tot Amerikaan genaturaliseerde Jerry Teeuwen 

was geboren in Soerabaja, naar Leiderdorp, Neder

land gekomen in 1954 en in 1959 naar San Diego, 
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Op 6 mei igj4 trod de countryzanger Hank Thompson op in de 

NCO Club op CNA en Country Gazette was erbij. Redactieleden 

van het muziektijdschrift zouden vooral in de jaren zeventig 

regelmatig bezoeken aan CNA brengen en er verslag van doen. 

Country Gazette, juni 1973, p. 17. 
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De naam van de CNA-countryband The 

Wagon Wheels (ook geschreven als 

Wagonwheels) leeft, enigszins gehavend 

door de tand des tijds, voort op de gevel van 

een huls aan de Nieuwe Weteringseweg (N 

234) tussen Croenekan en Soest, ter hoogte 

van Bilthoven. Foto: Auteur, 2005. 

Californie verhuisd. Hij kwam in 

juni 1972 als 25-jarige als adminis

tratieve kracht naar CNA en woon

de in Soest. Deze gitarist van The 

Wagon Wheels tussen 1972 en 

1978 vatte dertig jaar later het doel 

van de groep samen: 'Zelfgekweekt Amerikaans entertainment verzorgen voor de 

Amerikaanse strijdkrachten op CNA, in Duitsland en in België'.3' The Wagon Wheels 

vulden met hun repertoire een leemte, aldus Teeuwen. Hij doelt op de nieuwste num

mers van de country-artiesten Merle Haggard, Waylon Jennings, Freddie Fender en 

Ronnie Milsap. Pop/ rockgroep The Eagles werd mede dankzij The Wagon Wheels een 

vertrouwde naam en later ongekend populair in Nederland. Ongeveer tien keer per jaar 

traden The Wagon Wheels daarnaast voor burgerpubliek op, zoals op studentenfeesten 

in Utrecht, maar ook openbare optredens zoals in de IJsselhal in Zwolle, de Pasar 

Malam in Den Haag en het pretpark Bobbejaanland in België, waar cowboys het thema 

zijn. In een televisieprogramma over CNA waren ze een paar minuten in beeld, voor 

Nederlandse begrippen een ware mediadoorbraak. The Wagon Wheels begonnen in die 

tijd te merken dat er een heuse countryscene aan het ontstaan was in Nederland en dat 

die fanatieker was dan zij zelf gewend waren. •"• De groep van CNA stond garant voor 

een relaxte sfeer, ze maakten grapjes en spoorden het publiek aan tot dansen. Soms 

kwamen Nederlanders het podium op om te vragen welke nummer ze speelden, en van 

welke artiesten.37 Regelmatig speelden ze verzoeknummers, iets waar Nederlandse 

bands zich vaak een beetje voor schamen. Teeuwen: 'Iedereen ging uit zijn dak! We 

speelden wat ze wilden horen: authentieke Amerikaanse muziek.'w 

Muzikaal gingen de Nederlandse countrygroepen in die tijd met sprongen vooruit. Niet 

alleen ging het uitstekend met de countrybands uit de buurt van Soesterberg, zoals The 

Sommerset uit Zeist en de Continental Uptight Band en Tenderfoot uit de stad Utrecht, 

maar ook elders in het land. " The Tumbleweeds uit Waalwijk scoorden in 1975 een 

internationale hit met 'Somewhere between' van Merle Haggard. Pussycat uit Zuid-

Limburg deed dat in hetzelfde jaar op nog grotere schaal met het originele nummer 

'Mississippi'. Tegenwoordig houdt de Utrechtse groep The Yearlings de countryvlag 

hoog. 

Ook de countrydanswereld kreeg een sterke impuls. In 1972 werd de Nederlandse 

Square & Round Dance Vereniging NSRDV opgericht. Deze organiseerde lessen en 
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Aan de kruising van de N 238 en 237 werd in 

7987 dankzij de aanwezigheid van enkele 

duizenden Amerikanen in de omgeving, de 

eerste McDrive van McDonalds van 

Nederland geopend. Foto: Auteur, 200$. 

workshops en promootte het 

countrydancen in het maandblad 

Keep Smiling. In 2005 zijn er onge

veer 25 square-dancegroepen 

actief, waaronder ook nog steeds 

de eerste, de Holland Windmillers. 

Het aantal linedance-groepen is 

vele malen groter. Nederlandse 

groepen slepen regelmatig prijzen in de wacht op internationale concoursen. 

Voor altijd samen 

In 1976 richten CNA-ers de Friendship Alliance Foundation op. De contacten tussen de 

Amerikanen en de lokale bevolking waren nog altijd uitstekend, ondanks de aanhou

dende geluidsoverlast op onbewolkte dagen. !" In 1984 kreeg CNA een sterkere zend

mast, ook voor televisieontvangst, zodat binnen een straal van twintig kilometer van 's 

middags vier tot 's avonds half twaalf Amerikaanse tv-programma's konden worden 

bekeken. In 1986 kreeg CNA eindelijk een eigen AFN radiostation en deejays: Eagle FM. 

Een primeur voor Nederland opeen ander gebied was de McDrive van McDonalds die in 

1987 op de hoek van de N 237 en de N 238 werd neergezet, op een steenworp afstand 

van de Wolfhounds-stamkroeg Spitfire. Niets wees erop dat het verblijf niet permanent 

zou zijn. 

Twee jaar later kwam er toch nog onverwacht een eind aan de Koude Oorlog. CNA werd 

vervolgens in fasen ontmanteld. Ook de omgeving leek te reageren op het vertrek, 't 

Zwaantje werd in 1992 onder de naam The Oriental Swan een Chinees restaurant. De 

Utrechtse discotheek Cartouch ging in 1993 in Amsterdam verder onder de naam 

Escape. In januari 1994 vertrokken de laatste Amerikanen en ze namen ook hun eigen 

radio- en tv-station mee. Nederland was in die tijd al zo veramerikaniseerd op muziek

gebied, vooral door het in 1981 gelanceerde Amerikaanse videoclipstation MTV en de 

opkomst van de commerciële omroepen, dat dat geen wezenlijk verschil meer maakte. 

We'll meet again 

Van 29 april tot 5 mei 2004 hielden ongeveer honderd voormalige CNA-ers een reünie 

op Soesterberg. '; Ze kregen een rondleiding op de basis, waar vrijwel geen restanten 

van de Amerikaanse infrastructuur meer zijn. Ook ging het langs de buitenexpositie op 
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Vliegbasis Soesterberg wordt intensief bewaakt door familie van 

de Wolfhound, waarmee de continuïteit van de Amerikaanse 

tijd naarde huidige in zekere zin blijft gewaarborgd. De popsong 

'Who let the dogs out' (2000) van The Baha Men, dat sinds enige 

jaren het lijflied is van de Wolfhounds die anno 2005 in 
Duitsland zijn gestationeerd, is hierop onbedoeld ook van toe

passing. Foto: Auteur, 2005. 

het Militaire Luchtvaart Museum waar diverse 

Amerikaanse toestellen staan, bewaakt door de 

Wolfhound-mascotte. Het monument ter marke

ring van veertig jaar CNA op Soesterberg werd voorde eerste keer bezocht. Het bestaat 

uit een abstract zilverkleurig metalen kunstwerk van Piet Siegers uit 1996 dat promi

nent langs de A28 ter hoogte van Zeist staat. De Amerikaanse gasten eindigden hun 

trip met een bezoek aan slijterij Rob Brouwer in Soesterberg die exclusief 'Slokje 

Soesterberg'jonge jenever verkoopt met op het etiket drie Amerikaanse gevechtsvlieg

tuigen in stuntformatie, en voor de dames het kruidenbittertje 'Soesterberg's 

Opvliegertje', met op het etiket twee luchtmachthelicopters. 

Het liedje 'Who let the dogs out' van The Baha Men, met de gimmick van de ritmisch 

blaffende honden, is tegenwoordig het lijflied van de Wolfhounds. Deze zijn anno 2005 

op de Duitse basis Ramstein, sinds 1973 het Europese hoofdkwartier van United States 

Air Force Europe USAFE (you safe), gestationeerd.42Tot lied van de strijdkrachten heeft 

'Hound dog' van Elvis het nooit geschopt, maar de tijden zijn dan ook ingrijpend veran

derd en popmuziek is geen monopolie van jongeren meer, laat staan van een maat

schappelijke klasse. 

Tegenwoordig verkoopt de Koninklijke Luchtmacht een 'product' en het heet Airpower. 

Zoals de popgroep The Spice Girls haar product Girlpower noemde. De taak is verlegd 

naar ondersteuning van humanitaire hulpverlening. De grenzen van de inmiddels ook 

door de Koninklijke Luchtmacht deels uitgeklede Vliegbasis Soesterberg worden nog 

altijd gemarkeerd door ijzeren hekken en om de zoveel meter waarschuwingsborden 

met 'Verboden Toegang. Gevaarlijk. Bewaking met Honden'. Een afstammeling van 

Midas zet de boodschap kracht bij. In het wachthuisje bij de slagboom aan de ingang 

van de basis staat een ghettoblaster. 

m 

Conclusie 

Tijdens de Wederopbouw was de kans levensgroot aanwezig dat Nederland zou terug

vallen in vooroorlogse toestanden van verzuiling, elitair anti-Amerikanisme en cultu

reel revisionisme, in de vorm van blokfluiten en volksdansen. Van de vele facetten van 

de vooral voor jongeren zo aantrekkelijke culturele uitstraling van CNA naar 

Soesterberg en omgeving, is het raakpunt 'muziek', met alles wat daarmee samen

hangt, één van de belangrijkste, om niet te zeggen het belangrijkste geweest. Veertig 
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Gevechtsvliegtuig van het 32'As, tentoongesteld op het Militaire 

tuchtvaart Museum op Kamp van Zeist, Soesterberg. Foto: 

Auteur, 2005. 

jaar is een periode waarin de omgeving zich echt 

kan instellen op de gasten en vice versa. Als beide 

partijen daarin geïnteresseerd zijn en er ook nog 

eens baat bij hebben, loopt het al snel op rolletjes. 

Vooral de eerste tien jaar vertegenwoordigde CNA 

iets bijna exotisch, omdat de Amerikaanse muziek 

nog niet de reguliere media beheerste. Daarna kwam de wisselwerking steeds meer in 

balans. 

Tot slot nog iets over de primaire bronnen waarop 'Door het geluid' is gebaseerd. Het 

CNA-archief werd meegenomen naar de Verenigde Staten, maar dat heeft uiteindelijk 

weinig verschil gemaakt. Veel informatie over een onderwerp dat sowieso de officiële 

militaire annalen niet haalt, kon nog uit de eerste hand verkregen worden. Internet 

fungeerde als moderne tamtam om contact te leggen met voormalige CNA-ers. Deze 

wisten zich relevante dingen te herinneren over het muziekleven op CNA, de door 

muziek aangejaagde contacten tussen Amerikanen en Nederlanders en het uitgaansle

ven in Soesterberg en wijde omgeving. Het onderzoek van Natasja Oosten naar het 

muziekculturele aspect van wat elders zo beeldend 'De inpoldering van Amerika' is 

genoemd, heeft de Utrechtse cultuurgeschiedenis vanuit een unieke aanvliegroute 

weer een beetje meer ingekleurd.43 
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