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De populaire danscultuur 

in de stad Utrecht 1918-1940 

utgard Mutsaers 



Wat deden veel Utrechters in jaren twintig en dertig? Dansen! In 

tegenstelling tot het saaie, verzuilde imago van de stad in die jaren 

blijkt dat Utrecht in het interbellum een vrolijk uitgaansleven kende . 

De Jaarbeurs fungeerde daarbij als startmotor. In de beursweken kwam 

de stad tot leven. De cafés waren tot diep in de nacht open terwijl 

bands uit binnen- en bui tenland de nieuwste dansmuziek speelden. Zo 

had Utrecht de Nederlandse pr imeur van een complete jazzband uit 

Londen. 

Geholpen door de introductie van radio en de kwalitatief steeds betere 

grammofoonplaten groeide de 

•Music Lutgard Mutsaers (1953) is als docent Popular Music populariteit van dansmuziek. 

Studies parttime verbonden aan het instituut Media- Q v e r a l } n U t r e d u o p e n d e n d a n s . 

en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht 

en daarnaast actief als freelance researcher en publicist. scholen hun deuren. Het was het 

Zij is auteur van een aantal baanbrekende pophistori- . • „ „ • „ „ • „ „ * „ „ , „ * • „ „ 
begin van de roaring twenties en 

sehe boeken en promoveerde bij de Utrechtse hoogle

raar Hans Righart op Beat Crazy, een onderzoek naar h e t kompas was gericht op Ame-

oop en de impact van transnationale dansrages f i k a > D a n s p a r e n l e e f d e n z i c h u i t 

in Nederland. 
op de nieuwe, veel lossere dansen 

zoals de charleston. Ondertussen 

WÊÊSsm 

werden de rokken ieder jaar korter, evenals het haar. 

Maar niet iedereen was gecharmeerd van deze ontwikkelingen. De 

angst voor zedenverval nam toe en de overheid probeerde met name het 

vermeend losbandige cafédansen te beteugelen. Gevoed door de harde 

realiteit van de crisisjaren, groeide in de jaren dertig de populari tei t van 

de escapistische, romantische wals: ouderwets en vertrouwd. 
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Inleiding 

ÏÏIEUWtaSALBUM ! 

I fSHOUD^ 

Haxixe Brésilienne. 
tlaxme Brésilienne d'Olmm 

Tv)o Step. 

One Step. 
Als xie Wede komt M, de COCM 

fóx-Jrot. 
Sente /ifna. . •- de COCH 

1 Valse. 
Dickie. .-..; t^-dt 

Valse Boston. 
..liefde tranen....^•<•>•• '••• 

One Step. 

Bladmuziek, ongedateerd, (ca. 1917), met ori

ginele danstunes van de Nederlandse mu-

ziekauteur Michel de Cock. De Valse Boston 

is de voorloper van de gestandaardiseerde 

Engelse Wals. De One Step, Two Step en Fox

trot zijn de populairste Amerikaanse dansen 

van die periode. Aan de omslagillustratie is 

de chique sfeer van de ballroom en de uit-

gaansmode van die tijd te zien. Privécollectle 

auteur. 

One Step. 

Uitgave der Vennootschap 
.MUZIEK EN LETTEUEH* 

A M S T E R D A M . 

Tussen 1900 en 1914 komt in Neder

land het dansen als vrijetijdsbeste

ding sterk op onder invloed van de 

Amerikaanse ragtime-dansen met 

hun eenvoudige trots, walks en 

steps. De Weense wals blijft een 

succesnummer, terwijl de tango 

overwaait uit Buenos Aires. De be

tere hotels in de grote steden orga

niseren tango-teas oftewel thé-

dansants met muziek van strijkjes: 

dansorkestjes die in de regel be

staan uit een pianist/accordeonist 

en twee violisten. De seizoenska

lender kent daarnaast vele besloten feesten en bijeenkomsten met bal na. Ook daar is 

levende muziek onmisbaar. 

Om geen figuur te slaan op de dansvloer, bij welke gelegenheid dan ook, is dansles wel

haast noodzakelijk. De dansinstituten zijn commerciële instellingen, waar dansleraren op 

een formele, serieuze manier de danspassen en vloerpatronen instuderen. De gesloten 

paarvorm - man en vrouw met de gezichten naar elkaartoe en elkaar vasthoudend -ver

eist ook etiquetteles: de do's en don'ts van het danscontact zijn net zo belangrijk als de 

passen zelf. De hogere burgerij vormt de belangrijkste klandizie van de dansscholen. 

Gedurende de wereldoorlog dimt Nederland uit piëteit de grootste uitbundigheid in het 

uitgaansleven. Dit verhaal over Utrecht begint bij aanvang van het uitgaansseizoen 1918-

1919, twee maanden vóór de afkondiging van de wapenstilstand. 

De strijkjessituatie 

Dansen staat of valt met de muziek. Het strijkje dat onmisbaar is bij het dansen, is in te 

huren als gelegenheidsensemble of vast aan een horecagelegenheid verbonden. ' In 

Utrecht, met zijn 140.000 inwoners de vierde stad van het land, is de situatie in de dans-
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Oud-Utrecht 

Hotel de l'Eorope. 
Het begin van het einde van het strijkjespro

bleem in Utrecht, UN, 17 september 1918. 

muziek vergeleken met de drie 

grootste steden ronduit slecht. Zelfs 

in kleinere steden als Nijmegen en 

Arnhem zijn strijkjes al gemeen-Dagcüfk» wordt 'm het 
HOTEL DE I' EUROPE g ° e d - D e dirertie van Hotel de ''Eu-

rope aan het Vredenburg wil iets 

COM CERT 
§Ê#g#v#nr door iwt 

Beroemde Strijkje 
uil û$ Mrhïïmhkr ts 

Sohoven-ngon. 
Direetenr f 4ïf DBé LISMOOT1 's het druk m het kiassehotei. Het 

« ms m - I M « » «m m elan van de muzikanten en de top-

MA EE~ 

aan het probleem doen, en meteen 

maar goed ook. Rechtstreeks uit de 

Scheveningse Kurhausbar gaat het 

bekende strijkje onder leiding van 

André Lismonde op maandag 16 

september 1918 in Utrecht aan het 

werk. Het treedt elke middag van 

half vijf tot zeven en elke avond van 

acht tot elf op. Al op de eerste avond 

kwaliteit van hun spel maken het 

publiek zo enthousiast dat het na 

V S f t 4 1 J 2 * * * - 7 Ü O r » ' e d e r n u m m e r applaudisseert. 'En 

dat zegt heel wat', schrijft het 

Utrechts Nieuwsblad (UN). ' Voor 

een stad als Utrecht dan, waar de 

mensen niet zo gauw ergens warm 

voor lopen. 'Als dit niet trekt, trekt 

niets.' ' 

AVONDCONCERT 
tin 8—II urn. 

Na deze alleszins geslaagde actie verbetert de situatie in Utrecht al snel zodanig, dat ook 

verschillende andere hotels doorlopend dansgelegenheid kunnen gaan aanbieden. Dat 

hoort ook bij de grootstedelijke ambities van de stad, waar dankzij initiatieven uit de za

kenwereld in 1917 de Nederlandse Jaarbeurs uit de grond is gestampt. 

Danskalender 

Het sociale en uitgaansleven draait na de afkondiging van de wapenstilstand op 11 no

vember 1918 al snel weer als vanouds. In afgehuurde zalen van horecagelegenheden, the

ater- en muziekpodia vinden talloze verenigingsavonden plaats, vaak op zaterdag. 

Meestal volgt een geanimeerd bal zodra alle inhoudelijk zaken zoals toespraken, propa

ganda, huldigingen, prijsuitreikingen, voordrachten, toneelstukjes en muziekoptredens 
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óehandeld. De bals gaan vaak tot in de kleine uurtjes door. Het UN stuurt verslag-

J.vers af op allerlei feesten en evenementen. In januari en februari vullen bovendien de 

verslagen van de besloten balmasqués van carnavals-, sport- en gezelligheidsverenigin-

gen-zoals Lim burgia, Attila en Vivid-vele kolommen. De verslaggevers vermelden altijd 

wie het bal heeft geleid. De baldirigenten zijn immers bekende lokale figuren, vaak met 

een eigen dansschool. 

D.G.de Haan leidt een danssinstituut op Breedstraat 9. ' Aan de Plompetorenbrug 2-4, in 

het pand dat bekend staat als hetTurngebouw, belooft J.M. Botterweg de nieuwste dan

sen van het seizoen in te studeren. In Feestzaal De Heraut op Oudegracht 225 geeft H.C.J. 

Martens les, zelfs op zondagochtend. W.A. van Steenderen geeft in Melksalon Voorwaarts 

op Oudegracht 195-197 op zondagmiddag en -avond danslessen. Dansschool Brons zit op 

Oudegracht 14. Nie. Engel geeft les op wisselende lokaties, zoals het Gebouw voor Kun

sten en Wetenschappen (K&W) aan de Mariaplaats en Gebouw De Eendracht aan de St. 

Annastraat. In Buitensociëteit annex Concertgebouw Tivoli aan de Kruisstraat vinden we 

E.A. Stoiker. De dansinstituten en baldirigenten staan niet in het telefoonboek. Ze zetten 

hun telefoonnumer in de krant en de informatie gaat van mond tot mond. 

De Utrechtse dansinstituten bieden twee soorten cursussen aan: leerlessen voor begin

ners en lesuren voor gevorderden. Per les kost het ongeveer een kwartje. Dames betalen 

in de regel vijf cent minder dan de heren. Alle dansinstituten zijn op zondag open, onge

twijfeld tot ergernis van de Vereniging tot Bevordering van de Zondagsrust.5 De zondag 

is in Utrecht zelfs de favoriete dag om naar de dansschool of de daarvan uitgaande dans-

club te gaan. Je moet er wel iets meer voor betalen dan op doordeweekse dagen. 

Leven in de brouwerij 

Utrecht is tijdens de Jaarbeurs Utrecht niet. Het is veel levendiger dan normaal in de win

kelstraten, cafés en restaurants. Zelfs de meest bezadigde inwoner voelt zich in deze da

gen een ander mens. De bruisende uitstraling van het volle leven, niet alleen het zakenle

ven maar ook het amusementsleven, is onontkoombaar. Utrecht komt even uit de plooi.6 

In Tivoli opent Minister Ruys eind februari 1919 de derde Jaarbeurs, de eerste in vredestijd. 

Een lint van stands en tenten slingert zich vanaf het Centraal Station via Vredenburg, 

Neude, Janskerkhof en Lucas Bolwerk naar de Maliebaan, met op het Janskerkhof een 

pleisterplaats in de vorm van een tijdelijk restaurant. De uitgaansgelegenheden blijven 

tot in de kleine uurtjes uur open en er is vermaak van topkwaliteit. Hotel de I' Europe is 

het belangrijkste zakenliedenhotel. Het heeft een eigen parkeergarage en een ruime bal

zaal met toneel en foyer. Hoewel de Jaarbeurs in 1919 nog niet open is voor internatio

nale deelname, is het aantal buitenlandse bezoekers in de stad in deze periode aanmer

kelijk. De horecagelegenheden verwennen het uitgaanspubliek met de beste 

internationale acts van het variétécircuit en de laatste trends op dansgebied, gepresen

teerd door demonstratiedansparen uit mondaine centra zoals Parijs, Londen en Amster-
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Oud-Utrecht 

LUXOR 

dam. 

De gemeente heeft in 1917 de vermakelijkheidsbelasting ingevoerd en ziet sindsdien in ( 

portemonnee dat het uitgaansleven een economische factor van belang is. De discussie^ 

in oktober 1919 over de sluitingstijd van koffiehuizen en andere uitgaansgelegenheden, 

die officieel op elf uur staat maar waar op grote schaal mee wordt gesjoemeld, resulteert 

dan ook niet in strengere handhaving, maar juist in versoepeling.5 Het argument dat de 

degelijke Utrechtenaren maar verleid zouden worden tot nachtleven als de stad zich zou 

conformeren aan de andere grote steden, legt het aftegen het praktische argument van 

het ongerief van vroege sluitingstijden voor reizigers en meer algemeen het belang van 

een zich ontwikkelende stad. Tijdens de Jaarbeursperiode blijven de uitgaansgelegenhe

den al open tot twee, drie uur. De raadsleden komen middernacht overeen als het nor

male sluitingsuur. Wie na dat uur nog ergens aan de toog hangt, moet onherroepelijk 

mee naar het politiebureau. Het toezicht op drankgebruik is na de wereldoorlog in de 

meeste westerse landen verscherpt, maar alleen de Verenigde Staten gaan, in 1919, tot 

wettelijke drooglegging over. 

Behalve Hotel de l'Europe bieden andere hotels van niveau dansvermaak aan in de vorm 

van de (meestal dagelijkse) tango-

tea oftewel het thé-dansant, zoals 

Hotel de la Station aan het Stati

onsplein en Hotel Rustoord aan de 

Mariaplaats. Ook voor zaalverhuur

bedrijven is dansen lucratief, zoals 

voor Maison Heering aan de Catha-

rijnesingel dat claimt de mooiste 

balzaal van de stad te hebben. Maar 

het zijn de Cabarets - laagdrempe

lige uitgaansgelegenheden met 

een gevarieerd en steeds vernieuwd 

aanbod van korte acts dat toepas

selijk variété heet - die de directe 

voorlopers zijn van de latere dan

cings. Hun dansvloeren zijn open 

voor iedereen. Aan de Leidscheweg 

zit Cabaret De Karseboom dat elke 

middag een tango-tea heeft. Melk-

salon Voorwaarts heropent in no-

De eerste keer dat de nieuwe uitgaansgele
genheid Luxor adverteert met 'The Jazz'als 
demonstratiedans. De jazz als dansmuziek
genre heeft dan nog niet live geklonken in 
de stad. UN, 4 december 191g. 

I N T I E M . 
VISCHMARKT 18. 
Telefoon 8683. 

E n t r e e vr | f . 

xwrxEUkf. 
DOMPLEIN 16. 

Telefoon 8*»S , 
i E u t r e e vrtf . 

PROSRAMMA VAN 5 TOT II DECEMBER. 
Cbel «TOrehestro WÉIXY WISSE. 
HËRTA HEI««-.», Transformatie Bauserea 

VILtER eyncsHY. 
Australische Kxentrlc Humorist. 

75 Centimeter graut 
VOOtt JDE EEKSTE JHAAE IS ETBECHT, 
LMüiSBl S U C C E S . EMGiïM S U C C E S . 

Rat Kapper en Jeanne Kosgier. 
äAXß, BliO eu SOLO 

AFGEWISSELD BOUK COSCEBT. 
lederen üag van ä.30 tot 6 nur : 

T A > G O T ' J E J A . 
: Oaneeur-Si k a s U a p d y ' s , 

Bemonatreeren THE JAZZ, EI KO TABO, 
EOX-TKOTT, MAX1SE, ETC. 

Avond-Coïis Tt inet Cabaret-vooräseiliügen r»a 8-12 nar. 
PBEOA COSSIMPTIE. I'lSl 13A 4JOXS5 TIPTIE 

Z a t e r d a g s e n Zondag» onifme 2 5 e t . 
B&BUl'EAATS VOOR KIJWfELEX. 

iedeson Vrjdag niaaw Programmai 
Zonuae» Matiuee Tan S tot 5 30 our. 
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Feest-, Vergader*, Concert
en Cabaretgebonw 

„MODERNE", 
Steenweg 38, utrecht. 

Telephoon No. 1088. 

BOVENZALEN «peciosl ingericht voor : 

Congressen, groote Vergaderingen, Diners. 
Partijen enz. 

Xnlrn v o o r p l m . ÏOOO p e r s o n e n . 

PIO'ßlßDECEHBlie/siÄlHiiöF 
FeesMijke Opening ûer CABARETZÀâL 

(benedenzaal ingang Steenweg ) 

Modernste en grootste inrichting op 
alt 'gebied te ütrecbt. 

Geheet nieuw ( C h i q u e e n i n t i e m j Gshee| n.euw ; 

»eer } i n g e r i c h t . > »••' 

UTRECHT. 2 ORCHESTEN.) " Ü ^ L 

PRQ6RAMSIA »an 16 tot m mat 24 December 
M U / t E K Vjfc..>i 

een Eitle DamesOrcöesïsr 
onder leiding van 

— Mr. RED HEAD, -
de temperamentvolle diri

gent exentrique 
Wit hi» O r c h e t t r a . 

C i e l i e e l n i e o w v o o r U t r e c h t . 

'iWpiSaiaMii 
onder leiding van den 

welbekende viooi-vïrtuoo* 
J A. LENTZ Jr., 

met cymba«! begeleiding 
van den gerlerdeo 

Hongaaische c•-•baiut 
MEND1. 

LUCIEN. 
Hoogst beschaafde humorist 

Cwrfereneier. 

LES GÉDÉS. 
Mondain« danseur» «an het 

latiem theater Ptsuiose. 

ELLYVANOEWETT. 
Internationale Opera Diva. 

LILLY WARTON. 
Exentrique cbanteuie 

Française. 
31« 

«afin« n a ß FI 11 K S A»ond»»or»lellin8 
».n 3 m 6 u«f D A h E l " * » *M 7'|r-l2 uur 

Z a t e r d a g » e n Zondaar t 0 .8S. 

A T T E N T I E ! 
OPENING der FEEST- en VERGADERZAAL 

ongeveer halt Januari Kt« 
»•keel aiaaarn i»««rleb« •« JUKI » gea»abtieer« 

Van.r »»«ff» kaaaea «ale» * • • * Vergaaertagea 
•alrea'a, IMaar», r»r t«»a eaa. »e«» w»t«eabae»r»««n 

Faut »n Tronaeloal net parquatflear »»«• 6 a 600 pan»»« 

Cabaret "Moderne" - hier staat de naam gespeld met een e te 

veel - zou een van de belangrijkste Utrechtse uitgaansgelegenhe

den worden. Regelmatig traden er demonstratiedansers op. UN, 

15 december 1979. 

vember 1919 als Cabaret De Ster. Dat is al gauw niet 

meer genoeg in een maatschappij die zojuist werk

tijdverkorting heeft ingevoerd en waar het vrou

wenkiesrecht een belangrijke stap is in het grote 

ontvoogdingsproces van het interbellum. 

De onmiddellijke naoorlogse tijd brengt een nieuwe 

levenslust en pluk-de-dag mentaliteit met zich mee, 

die schreeuwt om meer uitgaansgelegenheden, 

meer vermaak, meer plezier. Eind 1919 krijgt Utrecht 

er twee trendy uitgaansgelegenheden met dans

vloeren bij:Luxor en Modern. Café-Concert en Ca ba

retgebouw Luxor heeft een ingang op Domplein 16 

en een op Vismarkt 18. ledere middag is er tango-tea 

van half vier tot zes, met een vast strijkje onder lei

ding van Willy Wisse. Alleen op zaterdag en zondag 

vraagt Luxor entree en dan nog alleen voor de 

avondvoorstelling. Buitenlandse artiesten doen 

Luxor aan en brengen steeds het nieuwste van het 

nieuwste. Utrecht komt op die manier in aanraking 

met het meest opwindende en actuele dat de inter

nationale entertainmentwereld te bieden heeft. De-

monstratiedansparen - een ware rage in de variété-

theaters en cabarets in navolging van het beroemde 

Amerikaanse danspaar Vernon en Irene Castle, van 

wie Vernon is gesneuveld in de wereldoorlog - ma

ken reclame voor Amerikaanse dansnummers die 

als bladmuziek en op de plaat te koop zijn. De popu

laire danscultuur wordt immers commercieel gedre

ven. Het danspaar Les Andres introduceert in Luxor 

'The Jazz', een novelty-dans, die refereert aan de op

windende nieuwe Amerikaanse dansmuziek, die in 

Utrecht nog niet live geklonken heeft. 

Modern zit op Steenweg 38. Het nieuwe Feest-, Ver

gader-, Concert- en Cabaretgebouw is het grootste 

van de stad en is helemaal op Amerika georiënteerd. 

Het is chique en 'intiem' - een term die slaat op ro-
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De Steenweg met op rummer 38 Gebouw 

Modern, het in 1979 geopende cabaret-varié-

tétheoter annex dancing waar het publiek 

tijdens de Jaarbeursweken vele nouveautés 

op amusementsgebied kon verwachten. Da

tering tussen 1920 en 1927. HUA, Atlantis, 

?549-

mantische sfeerverlichting en war

me kleuren - ingericht en heeft 

maar liefst twee huisorkesten on

der leiding van J.A. Lentz Jr.. Tot 

Kerst treedt er een dames-showor-

kest op, wat in die tijd geen exclu

sief fenomeen is, maar wel extra 

bezienswaardigheid heeft. ' Ook in 

Modern ontbreken de demonstra

tiedansers niet. Het spits wordt af

gebeten door Les Gédés van het In

tiem Theater Pisuisse dat in 

Amsterdam gevestigd is en enkele 

jaren later in de bovenzaal van Mo

dern een dependance zal openen. 

Het impresariaat Pisuisse, dat in de 

jaren '10 in Nederland het café-

strijkje heeft geïntroduceerd en 

daarmee aan de wieg stond van het 

fenomeen dancing, heeft de beste 

demonstratiedansers van Nederland, Maud en Willy Yardaz, in zijn stal. Ook zij hebben 

'The Jazz'op hun repertoire en dansen hem in Utrecht voor. 

En ten slotte krijgt Utrecht in 1919 een schitterend nieuw Rembrandt Theater. De opening 

van dit variététheater annex bioscoop met 1150 zitplaatsen, verraadt de groeiende ambi

ties van de stad. De directie zet in de krant dat het de bedoeling is geweest iets te schep

pen dat niet alleen voor Utrecht, maar voor heel Nederland de toon aangeeft. Ze wil 

Utrecht een voorsprong geven op Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het plan een per

manente locatie te creëren voor de Nederlandse Jaarbeurs, zal Utrecht opstuwen in de 

vaart der grote steden. De directeur van Rembrandt richt zich op de besloten openings

avond dan ook speciaal tot de leden van de Raad van Bestuur van de Jaarbeurs. Hij spreekt 

van de verrichting van een wonder: Utrecht heeft het grootste projectiescherm van Ne

derland, maar liefst veertig vierkante meter. Maar dat is nog niet alles: de huisagenten 

die Rembrandt zegt te hebben in een tiental Europese wereldsteden, plus in Peking en 

Tokio, krijgen carte blanche om onmiddellijk elke variété-attractie te engageren die zij 

goed genoeg vinden voor Utrecht.10 

Steenweg. 
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Levende dansmuziek 

Populair amusement houdt in: laagdrempeligheid, agressieve werving via de media -

kranten, tijdschriften en buitenreclame-en winstoogmerk. De commerciële cultuur om

armt voortvarend de nieuwste snufjes en media, overschrijdt maatschappelijke, estheti

sche en morele grenzen en wil zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd bereiken. Geen 

wonder dat behoudende elementen daar wantrouwig naar kijken: zulke ontwikkelingen 

zijn moeilijk te controleren, laat staan te beheersen. 

Film, dan nog zonder geluid, is van de nieuwe passieve vermaakssoorten het populairst. 

De bioscopen vertonen doorlopend filmprogramma's en journaals met wereldnieuws. 

Levende muziek bij de stomme films en tussen de voorstellingen door is een belangrijk 

onderdeel van de aantrekkelijkheid van de bioscoop. Dezelfde muzikanten spelen ook 

vaak in strijkjes die dansmuziek in uitgaansgelegenheden verzorgen. Door hun bioscoop-

werk zijn zij het eerst bekend met de slapstickachtige muziek bij de Amerikaanse films; 

deze begeleidingsmuziek is nauw verwant aan ragtime. Het beroep van amusementsmu

zikanten is zwaar: ze profiteren in 1919 niet mee van de invoering van de achturige werk

dag en de vrije zaterdagmiddag en hebben geen enkele sociale zekerheid.i: Daar staat  

" ' ••• — tegenover dat ze absoluut onmisbaar zijn in het uit

gaansleven, veel verschillende mensen ontmoeten 

en kunnen uitslapen. 

Verreweg het populairste huiskamerinstrument 

sinds het laatste kwart van de negentiende eeuw is 

de piano. Behalve de zelf te bespelen toetseninstru-

menten, bestaan er mechanische piano's, met daar

in verwisselbare muziekrollen waar populaire num

mers op staan. In die tijd is ook het Amerikaanse 

orgel, een harmoniumachtig instrument, zeer ge

wild om thuis populaire deuntjes op te spelen. Aan 

verkooppunten is geen gebrek. In een bescheiden 

straal rond de Dom bevinden zich al minstens tien 

bladmuziek- en muziekinstrumentenhandels. De 

bladmuziekhandel drijft op hitsongs en dansmu

ziek, voor amateurs en professionals. Platen zijn nog 

maar een bescheiden neventak van de muziekindu

strie. Ze lijden nog onder te veel technische onvolko

menheden. Bladmuziek en plaat zijn heel verschil

lend van beleving en toepassing. Heb je bij 

bladmuziek van hits en dansmuziek een instrument 

JOE, U P , 
l i iprslraat 27, 
Tel. 2719. UTRECHT. 

In Gramofoonplaten 
steeds het nieuwste op 
hel gebied van: 

Marschen. 
Ouvertures. 

Dansmuziek. 
Zangnummers. 

Strijkjes. 
Voordrachten. 

Mooie sorteering, 
degelijke Machines, in de 
nieuwste modellen. 

i 

Een van de vele muziekzaken die grammofoonplaten-dansmu-

ziek verkopen. Joh. Cleerdin heeft in de jaren twintig vaak de 

mooiste en grootste advertenties en steeds het nieuwste uiter

aard. UN, i6 oktober igig. 

LUTGARD MVTSAEM OP DE MAAT EN IN DE PAS 



Oud-Utrecht 

nodig, bij platen zijn grammofoons onontbeerlijk. Voor deze passieve hebbedingen ad

verteren de muziekhandels het meest. Er is ook een levendige ruilhandel onder particu

lieren.12 

In de nog prille platenwereld met zijn gecategoriseerde aanbod van marsen, ouvertures, 

zangnummers,strijkjes en voordrachten, neemt dansmuziek een prominente plaats in . " 

Het voordeel van platen boven bladmuziek is dat het ritme en de sfeer onmiddellijk van 

een plaat afspatten, terwijl dansmuzikanten van eigen technische kundigheid en dan

sante feeling afhankelijk zijn om het dansen adequaat te kunnen begeleiden. Pianisten 

zijn in de strijkjes de muzikanten met de grootste verantwoordelijkheid voor het ritme en 

het volume. Een goede dansmuzikant kan creatief variëren op het muzikale gegeven door 

op de dansers letten of ze niet een tandje hoger kunnen, of juist behoefte hebben aan 

een lagertempo, of dedans verlengd moet worden, of juist niet. Een plaat moet je om de 

paar minuten verwisselen en hij blijft ook altijd hetzelfde klinken. "'Reflectanten moeten 

voldoende op de hoogte zijn met de moderne dansmuziek', staat er dan ook in de krant als 

een besloten dansclub een bekwaam pianist zoekt. " 

Het in september 1918 nog zo schrijnende gebrek aan strijkjes in de stad is bij ingang van 

het nieuwe decennium opgelost. Concert-Bureau Prince-James aan de Willem van Noort-

straat heeft de beschikking over strijkjes van elke gewenste sterkte met uitgebreid reper

toire speciaal voor diner- en avondconcerten, cabaret-, bal- en bioscoopmuziek. Ook vrou

wen, vooral pianistes, begeleiden bals en danslessen. Soms prefereert men vrouwen zelfs 

uitdrukkelijk boven mannen.16 

*>« 

Bal na: een steekproef 

Op maandag 24 november 1919 beschrijft het UN maar liefst vier bals die op de zaterdag 

ervoor plaats hebben gevonden ter afsluiting van een verenigingsavond. Daarvoor ge

bruiken de verslaggevers een vrij beperkte woordenschat, waarin 'geanimeerd bal','de 

danslustigen', 'een dansje wagen' en 'nog geruime tijd bijeen' veelvoorkomende uitdruk

kingen zijn. Na een uitvoering van de Gemengde Zangvereniging Polyhymnia in het ge

bouw van K&W begeleidt het strijkje van de gebroeders Woudenberg het bal dat onder 

leiding staat van J.M. Botterweg. De 

Nederlandse Muziek-Vereniging 

van Spoorwegpersoneel De Harmo

nie geeft een uitvoering in Hotel de 

l'Europe en danst daarna onder lei

dingvan CA. Hanselaar. De Utrecht-

Utreehtseh Dilettanten Tooneel 

SOIREE 
09 Zatiriag 10 Januari 1920, in Hotel l'Europe. 

Opening der Zaal 7 uur. Aanvang 7'/3 nur. 

NA AFLOOP BAL. 
Invitaties zijn aan te vragen aan het Secretariaat 

Wijde Bagijneitraat 7, en hij de leden 6622 

Een bal begint pas als alle andere zaken af
gehandeld zijn, vandaar 'na afloop bal' of 
'bal na'. Deze traditie verandert binnen en
kele jaren in dansen als doel op zich. UN, i8 
januari 1920. 
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se Arbeiderstoneelvereniging Voorwaarts geniet in de grote zaal van Tivoli van een pro-

paganda-feestavond, met bal na onder leiding van H.C.J. Martens. In een andere zaal van 

K&W houdt de Jongeliedenafdeling van het Algemeen Nederlands Verbond ook een pro-

paganda-feestavond, ondersteund door haar eigen A.N.V. strijkje. Na de voordrachten 

over haar doelstelling - een Groot-Nederland samen met Vlaanderen - en de gebruike

lijke samenzang, besluiten de jonge idealisten de avond met een zeer gezellig bal dat tot 

laat in de nacht duurt. Zeer gezellig, laat in de nacht, en géén (vermelding van) danslei

ding: de krant zet het feestgedruis van de jongeren net wat meer in de verf dan dat van 

de andere partijen die zaterdagavond.17 

Voor leidinggevenden aan bals is in Utrecht dus geen gebrek aan werk. De stad heeft, 

behalve een druk verenigingsleven en voldoende mogelijkheden tot zaalhuur met dans

vloer, het voordeel centraal te liggen en knooppunt van openbaar vervoer te zijn. Daarom 

is Utrecht de aangewezen plaats om landelijke bijeenkomsten te organiseren en interlo

kaal feest te vieren. Zo gaan in Tivoli op zaterdag 29 november 1919 de voetjes van de 

vloer bij het feest van de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders ter gelegenheid van de 

invoering van de achturige werkdag. 

Besloten dansclubs 

De dansgelegenheid in de hotels en cabarets met hun tango-teasen balavonden, en in de 

dansscholen die buitenschoolse avonden organiseren om het geleerde in een ongedwon

gen sfeer in praktijk te brengen, is niet toereikend voor de stijgende vraag naar dansver-

maak. De constructie van de besloten dansclub biedt uitkomst en is bovendien zeer aan

trekkelijk. Dit type clubs maakt zijn 

eigen regels voor openingstijden en 

het verstrekken van alcoholische 

drankjes. Een belangrijk ander voor

deel is dat men kan dansen met ge

lijkgestemden qua levensovertui

ging. Dat laatste is voor de meeste 

clubleden misschien wel de belang

rijkste overweging, want de dans

vloer is een ideale huwelijksmarkt. 

Je mag, nee moet elkaar aanraken, 

je kunt elkaar ruiken, zien en horen, 

en de afstand tussen de danspart

ners is ideaal voor het overspringen 

van vonken en het iaten inwerken 

I flames e i fleeree 
welke lid weusehen te worden 
vao een nieuw op te richten 

DANSCLUB, 
(die zich ten doel stelt het leeren 
Tan de nieuwste Steppen, . an jo't, 
Tex Trot, enz.), ouder leiding fan 
een bekwame Dansleeraar, worden 
hiervoor beleefd oitgenoodigd sieb 
schriftelijk op te geven ondel 
No. 1324 bnrean Tan dit blad. 

Een oproep in de krant om lid te worden van 

een nieuwe dansclub. UN, g december igig. 
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van chemie. Gemengd trouwen geldt als solliciteren naar problemen, denk alleen al aan 

de keuze van de geloofsrichting van de kinderen uit zo'n huwelijk. De besloten dansclub 

met zijn sociale controle biedt zekerheid voor de deelnemers. Doordat het bestuur pre

cies weet wie lid is, kan het zonodig antecedenten natrekken en aan de bel trekken als het 

iets onregelmatigs geconstateerd heeft. Dit staat haaks op de anonimiteit van het zoge

heten cafédansen, waarbij iedereen zomaar binnen kan lopen en dat juist daarom een 

ander publiek aantrekt. 

In het katholieke deel van het land bestaan van oudsher weinig taboes en verboden om 

op gezette tijden onproductief van het leven te genieten. Het zuiden van het land staat 

erom bekend, maar ook in de aartsbisschopsstad verloochenen de katholieken hun sa

voir-vivre niet. In strenge protestantse kringen is elke vrije minuut die niet besteed wordt 

aan God's lof sowieso een verspilde minuut. 's Plezier maken komt op die agenda hele

maal niet voor. Er is dus ook geen constructief dansbeleid. De afkeuring voor mensen die 

wel dansen kan niet groter zijn dan in juist die kringen. Utrecht heeft zowel een sterke 

katholieke als protestantse signatuur, terwijl een relatief groot aantal leraren en muzi

kanten in de dansbranche joods is. " 

De Utrechtse dansscholen adverteren niet met een religieus stempel. Een klant is een 

klant, is de redenatie. Dansvaardigheid op een voor sociale doeleinden aanvaardbaar ni

veau is het verkochte product. Gezelligheid is geen doelstelling van de dansscholen. Net 

als in het niet-confessioneel regulier onderwijs het geval is, kun je naar de dansschool 

zonder met je geloof bezig te zijn of erop aangesproken te worden. Vanwege het op de 

dansvloer onvermijdelijke lichamelijke contact is de katholieke geestelijkheid echter wel 

degelijk gespitst op het dansgedrag van de aan hen toevertrouwde zielen. De pastoors en 

kapelaans zijn ook realistisch: feesten en dansen kun je niet tegenhouden en dat moetje 

ook niet willen. Je kunt hooguit de ouders motiveren goed op hun kinderen te passen. 

De besloten dansclubs gaan meestal uit van sociëteiten met een breder activiteitenaan

bod, of van particulieren die het alleen om het dansen gaat. Vaak zijn dansleraren ook 

actief in de besloten clubs. Ze gaan in op initiatieven van (oud-)leerlingen om het ge

leerde in praktijk te brengen. In het Turngebouw kan men in het seizoen 1919-1920 inlich

tingen krijgen over de clubs die dansen op de bovenzalen van Café Restaurant Cabaret De 

Ster. Het gaat om dansclubs met namen als De Intieme Club, Entre Nous en Caprice.-" De 

zondag is ook voor de dansclubs de favoriete dag. De zalen van De Ster bijvoorbeeld zijn dan 

non-stop verhuurd aan de drie genoemde clubs. "! Een van de bekendste dansclubs heet 

Moulijn. De leden dansen onder leiding van Nie. Engel. Hij verzekert het Utrechtse publiek 

jaar in jaar uit dat ze bij hem moeten zijn, als ze'alles mee willen kunnen dansen'.22 

Een voorbeeld van een particulier initiatief is dat van de heer Zwart op Tulpstraat 42. Hij 

vraagt voor zijn gesloten club - besloten of gesloten, beide termen komen voor - nog 

enige nette heren en dames, het liefst mensen die al kunnen dansen.; i Door zijn adres 

erbij te zetten, kunnen belangstellenden persoonlijk bij hem langsom uit te vinden of de 

club voor hen geschikt is. Soms is het nodig zich schriftelijk op te geven voor een nieuw 
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opte richten dansclub. Informatie over de dansen op het les-, oefen- of ontspanningspro

gramma (bijvoorbeeld wel of geen nieuwste modedansen) en of er wel of niet een dans

leraar of balleider aanwezig is, maakt de keuze gemakkelijker.; ' 

Primeur voor Nederland 

De moderne Amerikaanse dansen stimuleren het opgaan in de dans en de overgave aan 

de dansroes. Dat isde verdienste van de jazz, als dansmuziek de opvolger van de ragtime. 

Jazz is een hybride muziek met overheersende zwarte wortels en moet zich alleen al 

daarom in Amerika invechten in de mainstreamcultuur. Vanuit buitenlands perspectief is 

jazz juist zo Amerikaans als het maar zijn kan. In continentaal Europa maakt alleen Parijs 

direct kennis met de originele jazz door zwarte Amerikaanse muzikanten die met het le

ger waren meegekomen. Elders zijn de platen van de witte Original Dixieland Jazz Band, 

uitgebracht opeen Engels label.de eerste kennismaking met jazz. Daardoor ontstaat het 

misverstand dat jazz Engelse dansmuziek is. 

Tijdens de Jaarbeurs in het vroege voorjaar van 1920 treedt voor het eerst een complete 

jazzband in Utrecht op.3 Het is geen Amerikaanse, maar een Engelse band.'De Clou voor 

Nederland', meldt de Jaarbeurs niet zonder trots.26 Het is inderdaad een Nederlandse 

primeur, want dezelfde band staat daarna pas in Amsterdam. ' De grote zaal van Tivoli is 

omgetoverd tot Palais de Danse. Op 

zondag 22 februari debuteeert daar 

de Mayfair Jazz-Band uit Londen, 

onder leidingvan Lewis Jones.2" 

Het is bedroevend leeg en ongezel

lig in Tivoli. Dat zal vast wel beter 

worden als er maar eenmaal wat 

meer vreemdelingen op de beurs 

zijn, denkt de aanwezige verslagge

ver van het UN. N Als hij een paar 

dagen later opnieuw een kijkje gaat 

nemen, is het inderdaad wat druk

ker geworden en is het tijd voor een 

recensie: 'De Jazz-band kan ons 

maar niet bekoren. Het element 

kunst.dat daarin zou schuilen, heb

ben we tot nogtoe vergeefs trach

ten te ontdekken. Muziek wordt ei-

Jaarbeursfeesten -Tivoli 
Opening der feestelijkheden Zondag 22 Febr. half 8 

BALLETS van LILI GREEN. 
V A R I É T É 
De Clou voor Nederland 

THE MAYFAIR JAZZ-BAND van Londen 
Direction LEWES JONES, 

HUZAREN STRIJKORKEST : 
van het 3e Regt. Huzaren uit Den Haag. -

PALAIS DE DANSE. f 
WINTERTUIN - AMERICAN BAR 
Balcon geheel ingericht voor Souper du Théâtre-

PRIJZEN DER PLAATSEN : Bakon, met inbegrip 
Tan hei Souper da Théâtre (ter vervanging van diner) 
naar keuse, gereserveerd tusschen 7ft en ï uur # ?•— 
Ie Rang, benedenzaal . . . . . . . . f 3.— 
Podinm f S«— 
Zaal en Promenoir f I.— 

ALLE PLAATSBEWIJZEN GELDIÖ VOOR PALAIS DE 
DANSE, WINTERTUIN EN AMERICAN BAR. 

0e Nederlandse première in Utrecht van de 
Mayfair Jazzband uit Londen op de vierde 
Jaarbeurs. UN. ig februari 7920. 
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genlijk niet geproduceerd. Uit een verbijsterende dissonanten-verwar-ring stijgen 

plotseling enkele bekende klanken van populaire liedjes op, maar juist als men de draad 

vanzoo'n melodietje te pakken heeft, verdwalen we weer in het labyrinth van krijschende 

of jammerende geluidsuitbarstingen.'t Kan zijn dat men eerst aan een dergelijke cacofo-

nie wennen moet, om er den geest van te doorvoelen, maar ons is dat tot dusverre niet 

mogen gelukken.'" 

Ander nieuws overtreft ruimschoots de introductievan de jazz. De tienjarige prinses Juli

ana legt op 25 februari 1920 onder overweldigende publieke belangstelling de eerste 

steen voor de vaste lokatie van de Jaarbeurs op het Vredenburg. Bovendien maakt de di

rectie officieel bekend de Jaarbeurs te gaan internationaliseren. Vanwege de bouwen de 

gecompliceerdere organisatie verplaatst ze de beursperiode van 1921 eenmalig naar sep

tember. En vanaf 1922 zullen er twee beurzen per jaar plaatsvinden, een in het voorjaar en 

een in het najaar. Dat betekent een verdubbeling van het aantal dagen dat Utrecht 

Utrecht niet is. Of juist steeds meer een moderne stad wordt. 

Dansen op jazz 

Tijdens de Jaarbeursoptredens van de Mayfair Jazz-Band durfde niemand te dansen. Het 

klonk zo vreemd in de oren en veel ingewikkelder dan dedansmuziekvan de strijkjes. Veel 

harder ook, door de drummer en de blazers. Dat is even wennen. Het duurt echter niet 

lang of ook op jazzmuziek of wat daarvoor doorgaat in de Nederlandse versie, gaat het 

publiek de vloer op. 'The Jazz' blijft een populaire demonstratiedans in het seizoen 1919-

1920. De beste professionele dansparen hebben hem nog steeds op hun repertoire, maar 

het is al gauw duidelijk, dat jazz een manier van musiceren is die een manier van dansen 

met zich meebrengt die niet in één vast passenpatroon te vatten is. In de kleinere beslo

ten dansclubs waar ze op platen dansen, is de belangstelling voor jazz gemakkelijk te 

bevredigen. Met dansen op platen adverteert geen enkele dansclub, laat staan dansinsti

tuut. 

In het voorjaar van 1921 is het fenomeen jazzband doorgedrongen tot de carnavalsbals 

van de sociëteiten en dansscholen. Bij het balmasqué van dansschool Brons in de grote 

zaal van Tivoli geven jeugdige dansparen demonstraties en zijn er maar liefst vier orkes

ten, waarvan er tenminste een geweest moet zijn die zich aan jazz gewaagd heeft. Van de 

zeer fraaie prijzen die Brons uitlooft voor de beste uitdossingen, gaat er een naar een 

groepje dat zich vermomd heeft als een jazzband.31 

De eerste internationale Jaarbeurs in september 1921 heeft zevenduizend stands. ; ' Er 

komt een recordaantal bezoekers en de sfeer in de stad is uitgelaten. Amerika is het to

verwoord. Kellogg's Cornflakes en Wrigley's P.K. kauwgom zijn sensationele consumpties 

uit de nieuwe wereld, maar het is vooral de Amerikaanse muziek die prikkelt. Modern laat 

een deel van de programmering tijdens de beurs over aan Cabaret Pisuisse uit Amsterdam. 

Op de dagelijkse tango-tea regeren de moderne Amerikaanse dansen. In Hotel de l'Europe 
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treedt de gevierde Afro-Amerikaanse zanger Elmer Spyglass uit Ohio elke dag op. " 

Wegens enorm succes verlengt de hoteldirectie na de Jaarbeurs zijn contract. " Tussen

door doet de zanger ook enkele optredens in bioscoop Scala. Er is geen racistische toon in 

de verslaggeving over deze zwarte Amerikaan in Utrecht. Integendeel, respect en bewon

dering zijn Spyglass' deel. 

Amerika is hét toverwoord, zoals je op straat kunt zien aan bioscoop New York aan het 

Vredenburg, The American Lunchroom aan de Viestraat en Foto Américain op de Steen

weg. Maar het zijn vooral de Amerikaanse jazzplaten die de interesse van jongvolwas

senen hebben. The American Import Company, gevestigd in Den Haag, adverteert ook in 

Utrecht met de nieuwe His Master's Voice platen." Edison brengt een nieuwe platenspe

ler op de markt, die zo natuurlijk klinkt, dat er volgens de producent geen verschil met de 

werkelijkheid meer te constateren valt. Het woord populair is synoniem met nieuw, op

windend, Amerikaans. Cabaret De Ster verandert zijn naam dat jaar niet voor niets in 

Cabaret Populair. Maar het is Luxor dat als eerste een vaste jazzband heeft. 

Concurrentie 

De ontwikkelingen in de internationale economie zijn ook in Utrecht merkbaar. Bezuini

ging is het trefwoord als het seizoen 1922-1923 begint. Dansen in openbare gelegenheden 

kost weinig of niets - als je even niet denkt aan slijtende schoenzolen en de kosten van 

uitgaanskleding - en het is dan ook een steeds populairder tijdverdrijf. Luxor verlaagt de 

consumptieprijzen en blijft op vrijdag tot twee uur open. Cabaret Modern volgt het voor

beeld, maar vraagt wel alle dagen entree, in het weekend zelfs het dubbele: vijftig cent. 

Heren kunnen voor twee gulden vijftig een maandkaart kopen en mogen dan gratis een 

dame meebrengen. Luxor noemt zijn dansmuziek 'prettig', Modern overtroeft met 'schit

terend'. Hotel Rustoord verzekert het publiek dat het tijdens ieder concert een dansje kan 

maken op'speciale'dansmuziek.'Komt gij ook dansen?', vraagt het op de man af. " Dans

gelegenheid is een vitaal element in het uitgaansleven, een doel op zich, dat wordt steeds 

duidelijker. En dansen maakt dorstig, ook in tijden van bezuiniging. 

In de plaatselijke dansscholenwereld neemt de concurrentie eveneens toe. In november 

1922 opent op huisnummer 124 van de Weistraat (begin jaren dertig omgedoopt in Mon

seigneur Van de Weteringstraat) Dansinstituut Ligteringe. Diverse nieuwe namen van 

dansleraren en balleiders circuleren, van wie Joh. Manks opvalt door zijn wat ongelukkige 

naam voor iemand in deze branche. Bij het ruimere aanbod, stijgt de behoefte zich te 

onderscheiden. Dat gebeurt met aanbieden van lessen inde nieuwste modedansen, waar 

bijvoorbeeld dansinstituut W.A. van Steenderen in Tivoli en dansleraar E.A. Stoiker in het 

St.Josephgebouwop Kromme Nieuwegracht 1 mee adverteren. De modedansen hebben 

vaak de vreemdste namen, zoals Kanowna, Capriccio en Le Houli. De spelling is niet een

duidig en ze verdwijnen vaak alweer als niemand nog weet hoe je ze correct spelt, laat 

staan danst. Dansschool Brons introduceert het prijsdansen. Het idee wordt onmiddellijk 
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MNS-INSTITUU 
Lid v. h. Ned. Grenootsehap van Beroeps-Danslcerareu. 
Membre de l'Union Professionelle, des Prof» de Danse 

et de Maintien de 'Belgique. 

Wij brongen wederom , 5 H e t N i e u w s t e " o.a.: 
Tango - Fox Blues - La Jimska - Samba - La Java -« 
Le Hupp»- Happa - Five Step - Moderne. One Step- - Volta, 
enz., enz. 

In. het a.s.,Seizoen zullen worden gehouden : 
Leereursitssen, Cursus Moderne dansen, Cursus vom1 ge
huwden, Kinderoursus, Privéiessen en Cursus voor Leeraar 
en Leerares.  

Bespreking en Inschrijving: Dagelijks van lf— 3»- uur, 
Geertekerkhof 12bis en van 8—10 uur (behalve Vrijdags 
en Zaterdags) in bef Turngebouw Plompetorenbrug*2—4. 
De lessen voor geoefenden norden gehouden Donderdags 
en Zondags 8 uur in het Turngebouw. 

AANVANG DONDERDAG 4 SEPTEMBER 
1825 DENK OM DW LEDEXKAART. 

A.W. van Eek is een van de coryfeeën uit de 

Utrechtse dansierarenwereid van het inter

bellum. Hier is duidelijk de wildgroei aan 

modedansen te zien. De ballroomdansen 

zijn nog niet gestandaardiseerd. UN, 2 sep

tember 1924. 

overgenomen door de concurrentie 

en is de voorloper van georgani

seerde danswedstrijden en erkende 

kampioenstitels. 

Een andere strategie voor het aan

trekken van klanten is de nadruk

kelijke vermelding of de dans

schoolhouders en dansleraren 

gediplomeerd zijn en of ze zijn aan

gesloten bij erkende vakorganisa

ties (die de opleidingen verzorgen en de diploma's verstrekken). De markt is namelijk 

vervuild door avonturiers die geen erkend diploma hebben, maar snel willen profiteren 

van het op grote schaal aantrekken van de danslessenbranche. Nie. Engel is degelijk gedi

plomeerd en lid van de Bond van Dansonderwijzers. Alsof hij meent dat dat niet overtui

gend genoeg is, doet hij er een schepje bovenop en laat in de krant te zetten dat deze 

Bond is aangesloten bij de Union des Professeurs de Danse de France.3 E.A. Stoiker laat 

zelden na te vermelden lid te zijn van de Nederlandse Vereniging van Dansonderwijzers 

als hij zijn cursussen onder de aandacht brengt. 

A.W. van Eek, een nieuwe ster aan het Utrechtse danslerarenfirmament, richt zich inmid

dels voortvarend op nieuwe doelgroepen, zoals gehuwden. Hij is de eerste die naast de 

moderne dansen ook de oudere dansen weer onder de aandacht brengt, tegen de aan mo

derniteit verslaafde tijdgeest in. Althans, zo lijkt het, maar in Engeland is inmiddels een 

lobby onder dansleraren ontstaan om het ballroomdansen te standaardiseren en zodoen

de op den duur minder afhankelijk te zijn van modedansen. Van Eek wil graag doen gelo

ven dat hij van het laatste internationale nieuws als eerste in Utrecht op de hoogte is, maar 

hij lijkt dan al niet erg gecharmeerd van de Amerikaanse jazzdansen. Nie. Engel introdu

ceert de zogeheten vlugge methode (spoedcursus) en garandeert resultaat. Een zondagse 

balavond biedt hij al aan, maar hij wekt, volgens de regels van de jonge reclamekunst, de 

indruk de vraag nauwelijks aan te kunnent'Donderdag op veler verzoek ook Dansen.'38 

Concurreren met kwaliteitsmuziek en lage prijzen is echter nog altijd de beste combina

tie om klandizie te trekken. Zo lokt H.C.J. Martens met de advertentiekreet 'Goede Mu

ziek! Billijke Consumptie!'de dansliefhebbers naar Feestzaal De Heraut op Oudegracht 

225. •"' Van de verschillende dansorkestjes die actief zijn in de stad, is Sonore een van de 

bekendste. Het strijkje van drie man is inmiddels een negenmans jazzdansband, veelge

vraagd op feesten en partijen en in dansscholen die iets speciaals te vieren hebben. 
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Doel op zich 

Het bal-na gaat ongemerkt over in bal-zonder-meer: er is geen ander voorwendsel meer 

nodig dan de zin in het dansen zelf. In het voorjaar van 1923 is bal-amusant de nieuwe 

term in trendy dansland. Het driemans strijkje is in het algemeen op zijn retour ten gun

stevan de grotere dansorkesten die meer volume kunnen produceren. Hotel de l'Europe 

heeft voor de achtste Jaarbeurs ook een uitgebreid dansorkest in huis gehaald. De musici, 

gekleed in rode tzigane-jasjes, spelen dansmuziek uit twee culturen: het Europese erf

goed van de slepende walsen en tango's en de moderne, ritmische Amerikaanse dansen, 

per definitie in vierkwartsmaat en met een jazzgevoel. Het is er opvallend druk, vooral op 

de zondagavond. Een vrolijk gebabbel klinkt op van de dansvloer en aan de rand ervan 

staan groepjes kijkers de deinende paren te bewonderen en becommentariëren. Tijdens 

de Jaarbeursdagen zullen ongetwijfeld nog heel wat gezellige uren op de bovenzalen van 

Hotel de l'Europe worden verdanst, schrijft het UN:*" 

In januari 1924 staat Amerika plotseling op zijn kop bij de nummer 1 hit 'The Charleston'. 

Wekenlang is dit de bestverkochte danstune van het land." Het nummer brengt de 

grootste en meest controversiële dansrage van het moderne-danstijdperk op gang. De 

dans roept veel weerstanden op omdat het een ongepolijste, individuele dansvorm is die 

regelrecht uit de zwarte Amerikaanse cultuur stamt. Hij spot met de gestileerde paar-

dansen en zet alle heersende normen in de georganiseerde danswereld zomaar opzij. De 

charleston, grotesk en gedurfd, is het onderwerp van spotprenten en hekeldichten, maar 

is vooral leuk om te doen, met armen en benen die alle kanten op mogen gaan. De dans 

is zo verslavend dat de medici blijvende schade aan de gewrichten en ongelukken voor

spellen. Razendsnel verspreidt de charleston zich, ook in Nederland. ^ Geen enkele 

Utrechtse dansschool adverteert ermee. Ze willen geen risico nemen en afwachten wat 

hun bonden ervan vinden. Of ook de dansclubs pas op de plaats maken, is minder waar

schijnlijk. Zij blijven in de krant zetten datje bij hen 'alles' kunt dansen. 

Op de Utrechtse balmasqués van 1924 zou zomaar de charleston de kop opgestoken kun

nen hebben, want deze gelegenheden staan bekend om hun commentaar op de actuali

teit. Er is echter geen bewijs van in de vorm van een bericht of verslag in de krant. Op het 

balmasqué van Dansschool Brons zwieren de aanwezigen op de lustige tonen van de 

balclub Tavenu onder leiding van J.C. van Dort of het strijkje van W. Galiart over de spie-

gelgladde vloer. Zwieren wijst niet op de charleston, die sur place gedanst wordt. Na de 

prijsuitreiking maken de carnavalsvierders druk gebruik van de gelegenheid om een 

dansje te maken en tot diep in de nacht zetten ze de pret voort.43 Plezier is verzekerd met 

de knotsgekke charleston en misschien is de verslaggever van het UN ditmaal te vroeg 

naar huis gegaan. 

Concretere aanwijzingen zijn te vinden in het verslag van de grote propaganda-avond 

van de TOUBO (Tot Onderlinge Uitkering Bij Overlijden), een landelijk genootschap van 

geëmployeerden in het hotel-, café-, restaurant-, sociëteits- en lunchroomwezen op 31 

januari 1924 in K&W. Als zij niet aan het front van het openbare dansvermaak zitten, wie 
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dan wel? Het dansorkest Monné begeleidt het balprogramma, dat is samengesteld door 

Joh. Manks. Op zich niets bijzonders, want zowel Manks als Monné zijn gerenommeerde 

Utrechtse balkrachten. Maar het dansorkest presenteert zich als Original Jazz Band, wat 

impliceert dat ze spelen in de stijl die later dixieland genoemd zou worden, de sound van 

de charleston. *' 

Rage en reactie 

Het dansen krijgt ook in Utrecht rage-achtige trekken. Het wordt steeds normaler om het 

heel laat te maken. De Utrechtse balletvereniging Elita, waar A.W. van Eek aan verbonden 

is, geeft op 23 februari 1924 in Hotel de l'Europe een feestavond, die uitloopt in dansen tot 

de morgenstond. Het balmasqué van Attila op zaterdag 1 maart in Tivoli, opgeluisterd 

door Monné's Jazz Band, duurt tot vier uur 's nachts. « Op diezelfde avond dansen de le

den van de Geheelonthouders Toneelvereniging de kleine uurtjes weg onder leiding van 

J.M. Botterweg in Hotel de I' Europe, waar de volgende dag alweer de dans-matinée van 

E.A. Stoiker van vijf tot zeven plaatsheeft, gevolgd door een balavond vanaf acht uur. Op 3 

maart staat Monné's Jazz Band alweer op het podium, bij het tweede balmasqué van 

Atilla. Diezelfde avond geeft R. K. Balletvereniging Donar een balmasqué in K&W. Daar 

stept,foxtrot en shimmyt het gezelschap als in een kluwen door de zaal onder leiding van 

Cor Zegers, een rijzende ster aan het Utrechtse dansfirmament.,6 

En dan moet de voorjaarsbeurs van 1924 nog beginnen. Nieuw zijn de aan beide zijden 

bespeelbare platen. De verbeterde kwaliteit zorgt voor een opleving in de verkoop. Dat 

vertaalt zich onmiddellijk in nieuwe verkooppunten in de stad. Cabaret Luxor is vanaf drie 

uur 's middags tot drie uur 's nachts doorlopend geopend voor het genieten van een 

Groot Jaarbeurs Programma met een Groot Jazzorkest.'Groot' moet nu de gewenning 

aan zowel Jaarbeurs als jazz nieuw elan inblazen. Dat vindt ook Feestgebouw De Harmo

nie in de Keizerstraat dat in de derde week van augustus als eerste de zomerluwte door

breekt met de aankondiging van Grote Balavonden, elke zondag, twee ronden op dezelf

de avond. 

Te midden van het dansgewoel zoekt de Nederlandse dansscholenwereld een vast oriën

tatiepunt bij de zusterorganisaties in Engeland. Deze hebben na rijp beraad een adequaat 

antwoord op de ongereguleerde ragedansen geformuleerd in de vorm van vijf standaard-

dansen. Eind augustus houdt de Nederlandsche Vereniging tot Bevordering van de Dans

kunst haar algemene jaarvergadering en oefendagen in Zandvoort. r Behalve theater

dans en ritmische gymnastiek, komt ook uitgebreid het ballroomdansen aan de orde. 

Deze term impliceert de Britse benadering.Twee Nederlandse dansleraren demonstreren 

in Zandvoort wat ze hebben opgepikt in Parijs en Londen.48 

In elke geschiedschrijving van het internationale ballroomdansen staat de naam Victor 

Silvester met hoofdletters geschreven, want zijn invloed is gigantisch. De Engelsman Vic

tor Marlborough Silvester (1900-1978) won in 1922 samen met Phyllis Clarke de eerste 
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World Standard Dancing Championship in Londen. In 1924 treedt hij toe tot het nieuwe 

Ballroom Committee van de Imperial Society of Teachers of Dancing in Londen. De op

dracht van de commissie is te komen tot een beperkt aantal gestandaardiseerde dansen, 

die dus overal op dezelfde manier gedanst zullen worden. Dat is niet alleen erg handig 

voor leerlingen van verschillende scholen die elkaar in de dancing of op feesten tegenko

men, maar ook voor deelnemers aan danswedstrijden die dan net in opkomst zijn, en 

voor dejury's. 

Het comitee gaat uit van de dansen die op dat moment de toon aangeven in Londen: de 

al langer populaire tango en (langzame) foxtrot, de Engelse wals (nieuwe naam voor de 

Amerikaanse boston) en de splinternieuwe charleston. De laatste gaat op in de nieuwe 

quickstep (snelle foxtrot). '' De onverwoestbare hit van de negentiende eeuw, de Weense 

wals, vult het rijtje afgesproken standaarddansen aan tot vijf. Alex Moore zet vervolgens 

de regels op papier. Zijn techniekinstructieboek wordt de bijbel van alle ballroomdanslera-

ren ter wereld.5fl Ook Victor Silvester schrijft een boek: Modem Ballroom Dancing (1928).,! 

Hij propageert wat hij strict tempo dancing noemt, niet alleen ineen vast tempo per type 

dans, maar ook zonder ritmische jazzinvloeden (swing) en improvisaties. De ballroom-

danswereld waarborgt zo, tegen de stroom van telkens nieuwe modedansen uit de zwar

te Amerikaanse ballrooms in, de'beschaving'op de Europese dansvloeren. 

Dansmuziek thuisbezorgd 

Wij beoben een kenreollectie toestellen waaronfler de nieuwste op het 
Badiogeltied, roor Safe's, Bestanrants en groote zalen. 

KOOPT NIET EERDER, ALVORENS BIJ 
ONS GEZIEN TE HEBBEN. 

V koopt altijd net goedkoopst in een zaak met de grootste sorteering. 
En dat zijn wïj ook met 

ELECTRiSCHE ARTIKELEN en U Z E I M I . 

In het café van Piet Schaap aan de 

Nobelstraat kan het publiek vanaf 

zondagavond 7 september 1924 

elke dag naar een radioconcert ko

men luisteren. Schaap is een van de 

middenstanders die handig in

speelt op het centrale trefwoord 

van de elfde Jaarbeurs. K Radio is 

een hebbeding waar steeds meer 

mensen hevig in geïnteresseerd 

zijn. Een massamedium kun je het 

echter nog niet noemen. In novem

ber dat jaar opent Magazijn Radio-

lux aan Steenweg 32, hoek Donker

straat, ook met een radioconcert, 

ditmaal met de grootste luidspre

ker ooit vertoond. Behalve kant en 

Thuis dansen op muziek van de radio. UN, 77 

april 1924. 
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klare radiotoestellen verkoopt Radiolux ook onderdelen. Een handige doe-het-zelver kan 

zo zelf een ontvangsttoestel maken. 

Het probleem van radio is de wisselende kwaliteit van de ontvangst. Toestelbezitters 

moeten zelf vaak sleutelen om een goede ontvangst te krijgen. Op 15 december 1924 be

gint het UN daarom meteen rubriek gericht op radio-amateurs, met informatie over ont

vangst en verbetering daarvan, over internationale radiostations en hun programmering. 

Engelse, Franse, Duitse en Belgische zenders brengen dansmuziek in hun vaste program

mering, Hilversum nog niet. Het Nederlandse dansorkest Dajos Bela dat ook af en toe 

voor de radio optreedt, maakt al wel platen en die zijn in Utrecht te koop. Dit orkest is het 

prototype van het fenomeen radio-orkest, een gezelschap dat van alle muzikale markten 

thuis is en buitenlandse muziek aanpast aan Neder

landse oren. 

Radio wint in 1925 enorm aan populariteit als de 

techniek drastisch verbetert door de uitvinding van 

de elektrodynamische microfoon. Daar profiteert 

ook de platenindustrie van. Het verschil is aanmer

kelijk. De verkoop van radio's, grammofoons en pla

ten stijgt met sprongen. Radio- en muziekhandels 

zijn zelfs op zondag open om aan de vraag te kun

nen voldoen. Er komen originele Amerikaanse jazz

platen op de markt en de bekendheid met jazz 

neemt hand over hand toe. Muziekhandels gaan 

saxofoons - iconen van de jazz - verkopen en het 

algemeen geaccepteerde beeld van een authentieke 

jazzband is een band van zwarte Amerikanen. Wie 

graag het vloerkleed oprolt om een dansje te maken 

én een radio bezit, kan nu op gezette tijden thuis 

dansen (en feesten) bij de nieuwste dansmuziek, 

zonder een cent extra uit te geven. 

Hoe bekoorlijk is ze! 
Dank zij Vteto heeit haar aantrek

kingskracht en haar echt- vrouwelijke 
bekoorlijkheid nimmer te lijden door een 
ontsierende on orige wensen te haargroei. 
Evenals ongeveer twee millioen andera 
dames heeft zij het moeilijke probleem, 
hoe van een dergelijke haargroei bevrijd 
te worden, opgelost door aanwending 
van Vieto Deze fijne geparfumeerde ea 
iiuwcelachüge crème doet het haar als 
bij tooversiag verdwijnen. Gij smeert het 
eenvoudig'op de te ontharen plek, zoo-
als het uit de tube komt, spoelt het af 
en het haar is verdwenen. Goede resul
taten worden in elk geval gewaarborgd-. 
Koopt vandaag nog een tube en gij zult 
nimmer meer ouderwetsche depilatoria 
of scheermessen noodig hebben, waar
door de haren slechts vlugger dan voor
heen gaan groeien. Prijs ƒ 2.25 per tube; 
bij drogisten en parfumerie-zaken. 

Dansmode 

In het voorjaar van 1924 waren de lentejaponnen 

van de Parijse couturiers, de gidsen van de mondai

ne vrouw, nog net boven de enkel. Onder invloed 

van de charlestonrage kruipt de zoom binnen een 

jaar op tot kniehoogte. Dat is te volgen op de weke

lijkse damespagina 'Voor Onze Lezeressen' van het 

Reclame voor Vieto ontharingscrème met een tekening van een 
dansmoment. UN, 14 januari ig26. 
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UN, die in oktober 1924 start. Elke zaterdag staan daar allerlei onderwerpen die interes

sant zijn voor de moderne vrouw, zoals de nieuwste uitgaansmode en korte kapsels in 

page- of boblijn, naast reclames voor ontharingscrèmes en vermageringspillen, deodo

rants en make-upartikelen. 

Deavondjaponnenmodevan 1925 is mouwloos-vandaarde opkomst van de ontharings

crèmes - met veel franjes voor een wervelend effect bij het bewegen, en reikt tot op of 

net onder de knie. Kunstzijden kousen zijn een nouveauté. Het roken van sigaretten, een 

ander teken van de moderne tijd, is onder vrouwen geen uitzondering meer, maar een 

massaal verschijnsel. Mannen zien hun privileges in het openbare leven stuk voor stuk 

ingepikt en overgenomen worden door vrouwen. Dat genereert kritiek. De garçonne-

mode -jongensachtige, sportieve, nonchalante kleding - is een voorbeeld van hoe het 

volgens de oudere generatie niet moet.53 

Ï , 

Alles in het teken van de jazzdans 

Jongeren nemen zelf initiatieven om, buiten dansscholen en clubs, zonder leiding in be

sloten kring samen te dansen. "• De charlestonrage stimuleert deze ontwikkeling. De 

enerverende jazzdansen zijn te wild voor dansleraren van middelbare leeftijd die dans

scholen en de dansclubs leiden en daarom afgezwakte versies van de modedansen instu

deren. Ook het individuele expressieve element in de jazzdansen - j e kunt ze zo excen

triek en ingewikkeld maken als je zelf wilt - is geen doel van de dansles. De jazzdansen 

stimuleren het competitie-element, de rivaliteit op de dansvloer. Ook dat is in de dans

scholen geen prioriteit. 

Dancing Bellevue op Drift 13 is bij het ingaan van het seizoen 1924-1925 de belangrijkste 

nieuwe uitgaans- en dansgelegenheid. Nieuwe dancings zijn het interessants voor jonge 

mensen die de dansmarkt opgaan: daar kunnen ze vanaf de eerste dag zelfde sfeer bepa

len. Ook komen er meer dansmogelijkheden voor verschillende doelgroepen, op initiatief 

van dansscholen en -leraren of van particulieren. In december 1924 bijvoorbeeld richten 

gelijkgestemden de Utrechtse Dans- en Amusements Club U.D.A.C, op, met de gerouti

neerde dansleraar en balleider Van 

Steenderen als voorzitter. Kleine 

dansclubs van particulieren maken 

gebruik van de grammofoon, maar 

dansscholen en openbare uitgaans

gelegenheden kunnen niet om le

vende muziek heen. Voor moderne 

DANSEN - LEEREN 
Zondag 3 uur eerste leerte*'. 4 4 uur tweede teertes 
Woensdag 8 uur dorde leeries 6 0 c e n t per les 
Woensdag © uur, K inder los (tot leeftijd 16 jaar). 
Op deze eerste les, mogen de ouders de les bijwonen. 
Kinderlos 3 5 oent (aanmelden bij den leeraar aan huls) II 

III 8 uur Zondag ' 

SOIBé DABsAHT 
B uur Zondag, les voor meer

gevorderden , l e e r l i n g e n 
vorige jaar. — • = = 

GROOT JAZZ-ORCHEST 4 0 CENT 'VRIJ VAN .BEL, 
Alle lessen En de groote zalen van het Gebouw voor Kunsten "en 

Wetenschappen Mariaplaats, Hoofdingang. 1596 
Aanmelden en inschrijven vóór elke les of Palembangstraat 3 bis. 

N p u j n p l Maître de DANSE et de Maintien, DIPLOME 
M C i i l v J t L Connecté chor Union des Prof. de Danse de franee. 

i l 

Mc. Engel geeft dansles in K&W. Dichterbij 

de hoge kunsten kan een dansschool niet 

zitten, laat staan een jazzorkest. UN, 2 sep

tember ig2Ó. 
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Zaterdag 6 Februari 1926 

38 I ] 

Groot Gemaskerd Bal 
IN DE ZALEN VAN HET 
:: PARK „TIVOLI" » 

Toegang wordt verleend aan leden en 

begunstigers elk met 2 dames ea aan 

genoodigden op vertoon van speciaal 

daarvoor uit te reiken toegangsbewijzen. 

De Vereniging van Spoorwegambtenaren vierde in 
1926 haar zilveren jubileum met een uitgebreid pro
gramma, waaronder een groot balmasqué op zater
dag 6 februari in Tivoli (Kruisstraat). Uit het program
maboekje. HUA, Brochure collectie, 1920-1939. 

jongeren moet dat natuurlijk jazz zijn. 

Een tot jazzband omgebouwd strijkje uit 

eigen stad is niet zo interessant als een 

band die van buiten komt. In november 

1924 speelt in Modern een Belgische jazz

band die wordt aangeprezen als 'schitte

rend'. Op eerste Kerstdag begint ook in 

Luxor een Belgisch jazzorkest aan een reeks 

Utrechtse optredens. Dat lijkt op een voor

keur voor jazz door zuiderburen, maar het 

kan ook zijn dat er in de stad zelf te weinig 

Jazzbands van niveau zijn om aan de vraag 

te voldoen. Wellicht kiezen professionele 

Utrechtse Jazzbands, die meestal zijn voort

gekomen uit strijkjes, vanwege de vastig

heid voor de dansscholen. Danscentrum E. 

H. Stoiker huurt in het voorjaar van 1925 

elke zondagmiddag Bellevue af en danst 

daar op de muziek van een eigen jazzorkest. 

Andere dansscholen volgen het voorbeeld. 

In 1925 - Utrecht telt inmiddels 150.000 in

woners - komen de roaring twenties in een 

hogere versnelling. Luxor is omgedoopt in (voluit) Theater La Gaïté Cabaret Dancing als 

op io maart 1925 de twaalfde Jaarbeurs begint. Het Utrechtse La Gaïté is deel van een 

keten die in de andere grote steden al vestigingen heeft. Later dat jaar opent het splinter

nieuwe Feestgebouw De Plompetoren op de hoek van de Drift en de Voorstraat (op de 

plaats van de latere City-bioscoop). De bladmuziek- en platenhandel adverteert met po

pulaire nummers, dat wil zeggen Amerikaanse dansmuziek en popsongs. Platen worden 

steeds populairder. En voor het eerst staat er een dansschool (Ligteringe) in het telefoon

boek, onder de D. In de jaren die volgen zullen de Utrechtse dansscholen er één voor één 

voor kiezen vanuit de gids vindbaar te zijn, te beginnen met Van Eck.5S 

In het seizoen 1925-1926 zijn in Utrecht verschillende vaste Jazzbands actief onder geloof

waardige Engelstalige jazzbandnamen, zoals The Orpheans Band, The Teddy Jazz Band, 

The Central Band en The Johnny Dancing Band. Deze dansbands genieten grote waarde

ring, niet alleen van het uitgaanspubliek, maar ook van lokale recensenten. * Terwijl de 

meeste aandacht blijft uitgaan naar nieuwe ontwikkelingen in de dansmuziek, is de ou-

De bepalingen omtrent de Introductie 

en verdere bijzonderheden zullen later 

per afzonderlijke circulaire worden bekend 

gemaakt. (Zie ook bladz. 26). 
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derwetse gezelligheid met muziek van vóór de jazz allerminst bezweken onder het mo

dernistisch geweld. Daarvan getuigt het feest van de Toneel-, Scherm- en Gymnastiekver

eniging Entre Nous in K&W,die ook een dansclub heeft. Het strijkje Semper Musica onder 

leiding van de heer Zijlstra begeleidt een programma van levensliedjes, waarna de aanwe

zigen genieten van een Tiroler zang- en dansgroep, gevolgd door twee korte kluchten. Op 

het bal-na speelt het strijkje Zijlstra ouderwetse dansmuziek en dat valt in de smaak." 

Ballroomdansen, modern dansen 

Met de Engelse ballroomdanswereld als gids, voeren de Utrechtse dansscholen de afge

sproken vijf standaarddansen in. De dansscholenwereld gebruikt naast het woord ball

roomdansen de term 'moderne dansen'. Dat is een beetje misleidend, want uit het door 

hen bedoelde soort moderne dansen zijn de typerende kenmerken spontaniteit en im

provisatie, karakteristieken van de zwarte Amerikaanse dans, verwijderd. Een kaarsrechte 

rug en onbeweeglijke heupen zijn voortaan verplicht. Ook de modedansen - de term voor 

de nieuwe seizoensdansen die buiten het standaardpakket van de ballroomdansen val

len - moeten de goedkeuring dragen van de professionele danssalons van Parijs en Lon

den om de Nederlandse dansscholen te bereiken. Het nieuwe Dansinstituut Jac. Oude-

geest op Nieuwegracht 60 begint het seizoen 1926-1927 in die geest met de belofte: 

'Moderne Dans - het nieuwste van Londen en Parijs correct te oefenen.' 

A.W. van Eek, die in 1926 opereert vanuit Feestgebouw De Heraut op Oudegracht 225, ad

verteert ermee als enige in Utrecht lid te zijn van het Nederlands Genootschap van Be-

roepsdansleraren. Onder de vlag van die organisatie gaat Van Eek als eerste in Utrecht 

gericht werken aan de gezelligheid van de moderne dansschool. Daar adverteert hij ook 

mee. En het werkt, want het woord 'gezellig' zie je al gauw steeds meer in verband met 

dansscholen. 

Het uitgaansleven merkt meteen waar de ballroomwereld mee bezig is. Demonstratie-

dansparen, in 1926 modeldansers geheten om beter te benadrukken dat zij het goede 

voorbeeld geven, demonstreren tijdens de voorjaarsbeurs van 1926 in het Jaarbeurscaba-

ret de blues en de charleston met afgevijlde randjes.,8 Het lijkt alweer lang geleden dat 

er zo veel en zulke scherpe kritiek op dat soort dansen is geweest, merkt de verslaggever 

van de krant op. The Central Band speelt kostelijke muziek. De mensen op de dansvloer 

FOTOGRAPHIE 
P A S - EN A B O N N E M E N T S F O T O ' S 

BRIEFKAARTEN, ENZ. 
VERGROOTINGEN NAAR ELK PORTRET 

FOTO AMERICAIN - UTRECHT 
STEENWEG 23. 

•W" OR HET BAL-MASQUE AANWEZIG. TM 

Foto Américain was op dit balmasqué (zie 

vorige afbeelding) aanwezig om de gemas

kerde en verklede gasten te fotograferen in 

hun outfits. Het vastleggen op de foto was 

gebruik bij de Utrechtse balmasqués, ijkpun

ten van het winterseizoen en belangrijk on

derdeel van de dansagenda. Niet alleen foto

grafen,maar ookkostuum-en pruikenmakers 

sponnen garen bij de balmasqués. HUA, Bro

chure collectie, 1920-1939. 
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WIJ GARANBEEREN prima zuivere ontvangst van allo 

Hoorbare Europeesche Stations 
niet onze prima 

ONDERDEELEN of compl. TOESTELLEN. 
HOOFDVEETEGENWOORDIGER der Nederlandsche Sein-

toestellenlabriek voor de PROVINCIE UTRECHT. 

Magazijn RADIO, L. Jansstraat 28 
— en — 

Magazijn BÄDI0LUX Steenweg 32 
TELEFOON 2575. 

DEMONSTRATIES AAN HUIS ZONDER EENIGE 
VERPLICHTING. 

De zwarte Amerikaanse jazzband is midden 
jaren twintig hét authentieke beeld bij jazz
muziek, mede dankzij de charlestonrage. 
UN, 2g januari 1926. 

applaudisseren na elk nummer zo 

enthousiast, dat de band niet van 

ophouden weet. 59 Zo uit je dak 

gaan vindt waarschijnlijk niemand 

meer niet-des-Utrechts. 

Op 4 september 1926, twee dagen 

voor de start van de najaarbeurs, 

speelt in de geheel gemoderniseer

de American Bar van La Gaîté een 

eersteklas jazzorkest met een zwar

te bandleider. Dat is in Amsterdam 

en Rotterdam al vrij gewoon, maar 

voor Utrecht nog heel apart. Het 

UN schrijft vol bewondering over de 

'kroeskoppigen gangmaker, die van 

wanten en van ritme weet'.60 Was 

die band in 1923 of 1924 naar de 

stad gekomen, dan was het succes 

misschien buitenproportioneel ge

weest, maar het publiek van 1926 is 

al een beetje blasé. Dat beseft La 

Gaîté en biedt daarom een volwaar

dig alternatief in de bovenzaal, in 

de vorm van een compleet dansor

kest met twee accordeonisten walsen en tango's. Datzelfde gebeurt in het NV Huis, de 

net verbouwde, laagdrempelige uitgaansgelegenheid opOudegracht 245.'" 

Media en mode 

Radio, opdevoorjaarsbeurs van 1926 voor de tweede keer het centrale thema, raakt snel 

ingeburgerd, juist door de ruimte voor muziek in de programmering. Het grote publiek 

hoort het liefst dansmuziek.62 De Hilversumse Draadloze Omroep HDO (opgericht in 

1923) versterkt in de zomer van 1926 de gelederen van haar omroeporkest van zes tot tien 

man, maar het is tot veler teleurstelling geen dansorkest. Nederlandse dansmuzieklief

hebbers luisteren daarom liever naar buitenlandse zenders,zoals Daventry dat de London 

Radio Danceband als paradepaardje heeft en vanuit het Savoy Hotel uitzendt. De Engelse 
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VOOR DE DANSLES EN FEEST-
AVONDJES. 

Voor do meisjes, die in de komende 
maanden geregeld de dansles gaan be
zoeken, bestaat de noodzakelijkheid een 
paar verschillende japonnen te bezit
ten. Drie of vier stuks is niet overdre
ven en bij de tegenwoordige goedkoopte 
\ an de stoften voor een meisje, dat iets 
verdient of «oor de lessen iets verteren 
mag, zonder al te veel moeite wel „te 
doen". Do voornaamste factor is echter, 
dat zij alles zelf maakt, anders ma het 
wel een beetje veel van de beurs ge
vergd *ijn. 

De meeste van de dansjaponnen voor 
dit seizoen zijn zoo sober dat zij gemak
kelijk kunnen worden nagemaakt, liet 
model, dat wij l,>or bobben geteekend 

Een Amerikaanse zelfmaak-dansjapon. UN, 23 januari 1926, Ru

briek 'Voor Onze Lezeressen'. 

dansmuziek gaat echter steeds meer de kant op van 

gepolijste ballroommuziek met een zoetige sound. 

De Duitse zender Königswüsterhausen heeft daar

entegen pittige dansmuziek van een jazzband. ''•' 

Hilversum zendt op zondag per definitie geen dans

muziek uit. Op die dag danst Utrecht sowieso het 

liefst buiten de deur. 

De damespagina van het UN besteedt in 1926 steeds 

meer aandacht aan uitgaanskleding. In de winter

maanden, als de meeste bals en feesten plaatsvin

den, is elegante feestkleding zo goed als onmisbaar. 

Door veel te feesten lijkt het sombere seizoen wat 

sneller voorbij te gaan, dus is er overal wel 'iets te 

doen', zoals de nieuwe uitdukking luidt voor feesten 

en andere vermaak.6' De rubriek is ook een bron van 

informatie voor meisjes die op dansles gaan. Een 

dansgarderobe van drie of vier jurken is geen over

bodige luxe. 'Bij de tegenwoordige goedkoopte van 

de stoffen [is dit] vooreen meisje, dat iets verdient of 

voor de lessen iets verteren mag, zonder al te veel 

moeite wel "te doen".' 6' Vooral de Amerikaanse 

dansjaponnen zijn eenvoudig zelf te maken. Mode

shows zijn een nieuwe attractie in Utrecht. Hotel 

Des Pays Bas aan het Janskerkhof schiet ermee in de 

roos. De damesrubriek heeft een enthousiaste toon, 

maar blijft wel kritisch. Zo vindt ze de combinations 

(onderkleding bestaand uit bovenstuk en broekrok) 

van dat jaar belachelijk kort. Het is een teken van de 

kritiek op het toenemende gebrek aan ingetogen

heid dat de dansmode met zich meebrengt. 

In 1927 blijft de mode voor Tea and Dance net op de 

f \ knie, ook in de winter. De discussie over opmaken, 

« | een nieuwe rage die aan verslaving dreigt te gaan 

grenzen, is hevig. Lippenstift, poeder en ogenzwart 

(mascara), wel of niet de haren kortknippen en zo ja in welk model dan, zijn allemaal po

pulaire onderwerpen. De Amerikaanse 'flapper' - bijnaam van de hypermoderne jonge 

vrouw die midden in het openbare leven staat - is het rolmodel bij uitstek. Slank zijn is 

een must, anders kun je geen behoorlijke charleston dansen. Een Parijs' blad publiceert 
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Die geniet van den dans-
- Geniet van het Leven. 
Tot werkalaïk tjenot van den dong Is noodirj 
een stedo, Uctile scheen. 
Be lakschi en Is el eg na l en geschikt 
dons, U vindt deze bi) ons In verschillende 
oItv6eriö[ea. 
Zeer moot ia hij hot dar f en enze sati.'sen 
scheen in «legeste modellen. 
Bijzender geschikt voor S o'clock dancing. 
Slenrentljk zl|n onie fcrocaal::checken. - Voer 

" i feestelijke nela£enheden onontbeerlijk. 

UTRECHT - L. t l isaoe. i is i r . <MS. 

Het klassieke model van de damesdans-
schoen is in de jaren twintig het symbool 
van moderne levenslust. UN, 5 januari ig28. 

een enquête over de lijn en stelt 

vast dat er geen volslanke modellen 

op de catwalks en in de media ver

schijnen. Dat zou leiden tot onrea

listische en voor de gezondheid on

gewenste toestanden.6'1 

Geluidsfilm zet de toon 

In 1927 breekt de geluidsfilm door. 

'The Jazz Singer' met de populaire 

Amerikaanse zanger Al Jolson in de hoofdrol is de eerste succesvolle Hollywoodfilm 

(deels) in het nieuwe procédé. De muziek zit voortaan ingebakken in de films: overal 

hoort het bioscooppubliek dezelfde muziek. Dankzij deze uitvinding komt de Amerikaan

se muziek- en dansfilm op, steevast meteen weinig om het lijf hebbend romantisch plot. 

Duitse films met dezelfde basisingrediënten volgen Hollywood op de voet. 

Onwillekeurig, omdat de Amerikanen op de eerste plaats films maken voor de thuis

markt, krijgt het verschijnsel blackface minstrels buiten de Verenigde Staten massapro

motie. Minstrels zijn blanke entertainers die optreden met een zwartgeschminkt gezicht 

en een zwartwollen kroespruik. Zo kruipen ze in de huid van zwarte muzikanten en dan

sers om hen zo getrouw mogelijk na te doen. De achterliggende gedachte is dat zwarte 

Amerikanen zelf niet in staat zouden zijn tot popularisering van de eigen cultuur. Ze heb

ben geen gelijkwaardige positie in de maatschappij en hoewel ze de entertainmentwe-

reld domineren, is het hen niet toegestaan zich buiten vaststaande stereotype rolpatro

nen te begeven. Al Jolson speelt zo'n minstrel in The Jazz Singer. Hij doet dat ook in 

volgende succesfilms doen, zoals in The Singing Fool, die net als The Jazz Singerin Utrecht 

te zien is. AI Jolson speelt in zijn films een Joodse entertainer, en dat is hij in werkelijkheid 

ook. Zijn joodszijn is zelfs zijn handelsmerk. En hij treedt ook buiten zijn films vaak in 

blackface op. Het filmpubliek krijgt de simplistische boodschap mee, dat in Amerika jo

den negers nadoen voor eigen succes en gewin. Nog nooit hebben zoveel mensen tegelij

kertijd en in zoveel landen buiten Amerika kennis kunnen nemen van het fenomeen min-

strelshow, een geheide entertainmenthit die uit het midden van de negentiende eeuw 

stamt. Ook buiten intellectuele kringen-die altijd al sceptisch waren over het niveau van 

de Amerikanen als natie - ontstaat twijfel aan de geschiktheid van de jazz voor de Euro

peanen, maar dan om etnisch-discriminerende redenen.'" Zonder dit media-bombarde-

ment van stereotypen en karikaturen rond de jazz erbij te betrekken, is de omslag vanaf 

1927 ten nadele van de zwarte Amerikaanse modedansen en ten voordele van de gesti-
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leerde ballroomdansen onvoldoende verklaarbaar. 

Het Utrechtse Flora (het tegenwoordige Camera) is het eerste filmtheater in Europa met 

een geluidsinstallatie. Van heinde en verre komen de nieuwsgierigen. Het is een sensatie. 

De invoering van de geluidsfilm is in 1930 zo goed als voltooid. Voor de bioscoopmuzikan

ten is het destastreus.''* In de overgangsfase proberen zij hun speelterrein al te verleggen 

naar andere plekken in de stad waar live-muziek nodig is, zoals dancings en dansscholen. 

De muzikanten die dat lukt, hoeven zich voorlopig geen zorgen meer te maken. De ge

luidsfilm is namelijk het nieuwe vehikel voor de demonstratiedansparen van weleer. Het 

soft-erotiserende aspect van het paardansen komt in de Hollywoodfilms als nooit tevo

ren uit de verf. De dansfilms zijn escapistisch, met hun aura van luxe, de illusie van nooi-

tophoudende vrijetijd en de relationele verwikkelingen die altijd tot een happy end lei

den. In de jaren dertig worden ze de hits van de bioscoop. Daar is de ballroomdanswereld 

heel blij mee. 

Hier geen dansverbod 

Al in december 1925 had de Nieuwe Rotterdamse Courant een alarmerend bericht uit de 

Haagse gemeenteraad geplaatst over het gevaar van de dansgelegenheden - nadrukke

lijk niet de dansscholen - die 's avonds laat open zijn en 'waar vooral vreemdelingen ko

men, die er vrouwen aantreffen, met wie zij later huizen van ontucht bezoeken.'M De raad 

wil scherp toezicht. Daarna is het op dit gebied een hele tijd stil in de media. In 1927 enta

meert de Tucht Unie-een in 1908 opgericht overlegorgaan bestaand uit vertegenwoordi

gers van allerlei maatschappelijke organisaties met een adviesfunctie naar de overheid -

een uitgebreid onderzoek naar vermeende wantoestanden in de populaire danscultuur/" 

Het eindrapport is alarmerend. Nederland moet onmiddellijk beschermd worden tegen 

de zedelijke uitwassen van moderne cafédansen. 

In Den Haag discussieert de gemeenteraad nog vóór het eindrapport van deTucht Unie is 

verschenen, over het voorstel voor een dansverbod in horecagelegenheden op zondag, 

naar een nooit afgeschafte wet uit 1815 waar Amsterdam het stof van af heeft geblazen. 

De drie belangrijkste argumenten tegen een dansverbod zijn: de beperking van de per

soonlijke vrijheid, de bevordering van de zedelijkheid als taak van ouders, niet de over

heid, en de verwachting dat het dansen een voorbijgaande modegril is. De Haagse raad 

verwerpt het voorstel met 23 tegen 20 stemmen/' Ook in Rotterdam komt geen zondags 

dansverbod, maar Amsterdam houdt voet bij stuk. De reacties variëren van instemming 

tot hoon over de provinciale mentaliteit in de hoofdstad. De burgemeester van Amster

dam krijgt daarna meer armslag voor het verlenen van ontheffingsvergunningen, maar 

het principe en de toepassing van de wet blijven gehandhaafd. n 

Utrecht kent het type danscafés met alcoholvergunning van de grootste steden nauwe

lijks. In de nieuwere wijken zijn om te beginnen al geen cafés, omdat de gemeente die 

daar van begin af aan geweerd heeft. Daarnaast geldt er in grote delen van de stad, met 
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Witte Dancing 
'OVERHEMDEN en Fantasie 

SPECIAAL ZAAK 

Heeren Mode fflagaz. 
*ßcmze>, 

„HOLLAND 
LE13Ŝ a£W£S 21 Vi I i m i l 
HET BEKENDE MAGAZIJN 

VOOK DE 

NOUVEAUTES. 

Ook voor heren bestaat dansmode. UN, 
2j januari ig28. 

name de volkswijken zoals Sterren-

wijk, Lombok en Rivierenwijk, een 

verbod op het schenken van alcohol 

in openbare gelegenheden. 73 Bo

vendien kampt Utrecht niet met 

hele contingenten laagopgeleide 

passanten van mogelijk twijfelach

tig allooi, zoals wel het geval is in de 

havensteden Amsterdam en Rotter

dam. Dergelijke lieden gaan en ko

men vaak anoniem en laten hun vriendinnetjes-voor-een-nacht zitten met geslachtsziek

ten en ongewenste zwangerschappen. De vreemdelingen in Utrecht zijn daarentegen 

meest zakenmensen en handelsreizigers die hier niet zijn om te pierewaaien/* En de 

marktkoopmannen die Utrecht bezoeken voor de notoire veemarkt zijn niet zulke dan

sers. Die vinden hun weg naar de fles en de hoeren rechtstreeks. 

Niet alleen is in deze dansdiscussie het klassenelement in het spel, maar ook het rassen-

element. Zwarte muzikanten zijn in de grote steden geen eenlingen meer. Zij hebben 

baat bij hun authenticiteitsimago in de dans en de dansmuziek. De beduchtheid voor 

rassenvermenging heeft een economische achtergrond: de gemeenschap betaalt de re

kening als verstoten gemengdbloedige kinderen hier moeten opgroeien in weeshuizen 

en internaten. De Tucht Unie gooit olie op het vuur. In 1927 bundelt Henri Borel, een van 

de redacteuren van haar orgaan De Gong, zijn columns over cafédansen in de brochure 

Over de Moderne Dansen. Zijn eloquent uitgedragen, maar sensatiezuchtige visie op de 

gevaren van de moderne danszalen, waar de, in zijn woorden, dégoûtante indécente dan

sen van wilde negerstammen hoogtij vieren, slaat in brede kringen aan, zowel bij protes

tanten, katholieken als socialisten.75 

In het voorjaar van 1928 komt de bestrijding van pornografie hoog op beleidsagenda's, 

evenals de handhaving van de wet op de verstrekking van middelen ter voorkoming of 

verstoring van zwangerschap. Ook begint het medisch onderzoek naar de gevaren van 

roken. Vreemd genoeg nemen de medici de maag onder de loep, niet de longen. En op 

seksgebied wordt voorbijgegaan aan de medeverantwoordelijkheid van mannen. 

Gewoon doordansen 

In Utrecht lijken al die problemen ver weg en zijn de dansscholen blij met het op natio

nale schaal bezoedelde imago van het cafédansen. Er is één oprisping van de gezamen

lijke Utrechtse pastoors. Zij bestempelen de heidense moderne dansen als een afgrond 

van zonden.'Waar gedanst wordt,daar worden de mannen bedwelmd en vinden de vrou-
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wen hun ondergang.'M Zij weten natuurlijk, dankzij de vluchtroute van de biecht die zij 

mogen horen, als geen andere beroepsgroep hoeveel danszonden er wel niet bestaan en 

hoe diep sommige zondaars zijn gevallen. 

Dansfeestenzijner bij de vleet, bijvoorbeeld in het in 1927 geopende partycentrum Ultra-

jectum in het voormalige postkantoor op Achter de Dom 12-12EÜS. In januari 1928 opent de 

First Class American Bar Boccaccio op Oudegracht 130. Net als La Gaïté is Boccaccio onder

deel van een keten die vanuit de grote steden naar Utrecht afzakt. De zaterdagavond was 

altijd dévaste prik voor verenigingsbijeenkomsten en particuliere feesten, maar is nu ook 

een favoriete dancingavond. De dansscholen blijven niet achter. Dansinstituut Ligteringe 

bijvoorbeeld organiseert zaterdagse balavonden in de grote zaal van de Jaarbeurs.77 

Piet Wildschut is inmiddels een van de bekendste dansschoolhouders in het Utrechtseen 

viert in 1928 zijn eerste lustrum. In Feestgebouw De Plompetoren geeft hij spoedcursus

sen voor onder meer 'de nieuwste charleston', een dansnaam die zijn glans nog niet is 

kwijtgeraakt, maar toch echt een gepolijste Engelse quickstep is geworden/8 Dansinsti

tuut Van Eek heeft een tekort aan heren, die wellicht het anonieme avontuur aan het 

zoeken zijn in de dancings. 

Op de balmasqués van 1928 spelen werkelijk overal Jazzbands. Daar is de bijzonderheid 

dus wel vanaf. Er komt weer meer ruimte voor oude vertrouwde klanken. Bij een vereni

gingsbal in Tivoli bijvoorbeeld zorgt, naast de jazzband, een volledig muziekkorps met, in 

de eigentijdse bewoordingen, opgewekte populaire muziek voor een uitbundige vrolijk

heid. De twee dansopvattingen naast elkaar op dezelfde bals, begeleid door verschillende 

orkesten, is nu vaste prik. Veelzeggend is een citaat uit het verslag van een verenigingsbal 

Het chique negentiende-eeuwse Hotel de l'Europe op het Vredenburg (aanvankelijk nummer 1J, later hernum-

merd naar 14), in 1928, met zijn eigen garage en de wijd en zijd bekende balzaal met sfeerverlichting, podium 

en foyer Een belangrijke uitgaans- enfeestplek voor de hogere burgerij, gegoede middenstanders en Jaarbeurs-

gasten. Het pand is in 1935 gesloopt. HUA, Atlantis, 2675. 
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in K&W: 'Hossend en joelend bewoog de schare zich door gangen en zalen van het ge

bouw, nu weer op de maat van "accordeonmuziek" dan weer onder de tonen van een 

Jazz-band-orchest.' '' 

Op de voorjaarsbeurs van 1928, die een record aantal deelnemers kent, is de nieuwste 

reuzenluidspreker voor danszalen de absolute sensatie. De allergrootste staat in de diner

zaal van het Jaarbeursgebouw en trekt veel bekijks. In de pauzes van het bekende dans

orkest van John Beek klinkt er internationale dansmuziek uit de superspeakers. Als dat al 

niet opwindend genoeg is, is er ook nog PaoloTonelli. Deze Italiaanse salon-danser-een 

soort gigoio die normaliter voor geld als niet ai te terughoudende danspartner fungeert 

en ook reageert op de naam taxidanser - stelt zijn vaardigheid ten dienste van vele vrou

welijke gasten, die zo ongemerkt hun danswijze kunnen corrigeren of verfraaien. Dat 

veronderstelt althans defeestcorrespondent van het UN. s" 

Weg met de jazz? 

Op de New Yorkse beurscrash van oktober 1929 volgt een wereldwijde economische de

pressie, maar daar heeft de populaire danscultuur vooralsnog weinig last van. De verbe

terde versterkingstechniek maakt de dansplaat een goedkoop en goed alternatief voor 

levende muziek. In de krant verschijnen weer meer advertenties om particuliere dans-

clubs te formeren of dansvriendinnen te vinden.sl Een slimme eenmalige investering is 

het dansinstructieboekje van J. J. Constandse - dansleraar in Den Haag en voorzitter van 

het Nederlands Genootschap van Beroepsdansleraren - dat in november 1929 verschijnt. 

Het behandelt de verschillende moderne dansen volgens de toonaangevende Engelse 

methode en stijl. Parijs, Amerika en heel Europa hebben inmiddels de Engelse standaard-

dansen en techniekregels overgenomen. Het boekje is pertinent niet bedoeld om te leren 

dansen zonder meester (en dus zonder lesgeld te betalen), maar als leidraad voor ieder

een die regulier dansonderricht geniet, maar de verleiding is zo wel erg groot. 

Uit onverwachte hoek komt half december 1929 de zwaarste aanval die de dansjazz tot 

dan toe te verduren heeft gekregen. Onder de kop 'Tegen de Jazz!' schrijft het UN op een 

toon die een mengeling verraadt van instemming, ongeloof en ironie.dat Amerika nu zelf 

heeft besloten de wereld van de jazz te verlossen. De krant noemt het een eigentijds 

voorbeeld van het wapen uit de antieke sage, dat alleen in staat was de wonden te helen 

die het zelf had geslagen. De tegenbeweging komt uit de wereld van de muziekuitgeve

rijen, de grootste belanghebbenden van de bladmuziek- en platenindustrie en grootaan

deelhouders in de mediaconcerns. Vanaf ongeveer 1885 hebben ze in New York een impe

rium opgebouwd dat bekend staat onder de troetelnaam Tin Pan Alley. 

De tegenbeweging bestaat concreet uit twee vooraanstaande muziekuitgeverijen in 

New York die zich hebben verbonden met het grote radionetwerk NBC, met als doel terug 

te keren naarde melodieën, harmonieën en ritmen van vóór dejazzdansrage. Ze gooien 

er ruim vier miljoen gulden tegenaan om in deze combinatie een krachtige invloed uit te 
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oefenen op de openbare muziekuitvoeringen in de Verenigde Staten, live, op de plaat, op 

de radio en in de film. De muziekmagnaten leiden de aandacht van hun commerciële 

motivatie af naar de morele kant en zetten hun geveinsde bezorgdheid over de noodtoe

stand dik aan. Ze zijn vastberaden Amerika te verlossen van wat zij noemen: de nadelige 

uitwerking van de opzwepende wanklanken en van de obstinate ritmen op de geest en 

de zenuwen der Amerikanen. De oorlog is verklaard en de strijd begonnen onder de leuze: 

'We hebben genoeg Jazz gehad. Nu moet het ermee uit zijn!'82 

In Utrecht wordt de soep nooit zo heet gegeten. Jazzorkestjes blijven de uitgaansgele

genheden en dansscholen van muziek voorzien. Als La Caïté aan het Domplein in febru

ari 1930 haar tienjarig bestaan viert, begeleidt de jazzband The Five Harrisons een de-

monstratiedanspaar van de Londense Savoy Hotel Ballroom, bekend van de radio

uitzendingen en hotspot van de ballroomdans. " Op de balmasqués lopen dat voorjaar 

diverse zwartgeschminkte Al Jolsons rond, beroemd van zijn hitsongs en films. Ook de 

revuegirls uit de film Broadway Melody zijn populair: op een gemaskerd bal in het NV 

Huis klinkt overal de'Brotwaai melodie'.84 Op het balmasqué van Limburgia loopt een 

groepje Ku Klux Klanners die de aanval op de jazz toejuichen. '"• Een jazzband opeen kar

retje trekt des te meer aandacht. En, actueler kan het niet, er loopt iemand rond die een 

lid van de Danscommissie voorstelt/zich zeer nauwkeurig kwijtend van zijn taak'.86 

De bedoelde Danscommissie - officieel Commissie Dansvraagstuk geheten, in de volks

mond: Anti-Danscommissie-is net begonnen met haar werk. De overheid heeft de com

missie ingesteld naar aanleiding van het alarm van deTucht Unie in 1927. Door alle publi

citeit is er al veel ten goede veranderd. Het is dus een beetje mosterd na de maaltijd, maar 

daar trekt de Danscommissie zich niets van aan. Ze stelt zich persoonlijk op de hoogte 

van maatregelen die plaatselijk worden genomen om de bedoelde wantoestanden te be

heersen of bestrijden en roept particulieren op de Commissie te voorzien van feiten en 

beschouwingen. Om die reden vermeldt het UN het volledige adres van het commissiese

cretariaat in Scheveningen. Uit binnen- en buitenland maar vooral uit west-Europese 

landen komen meldingen binnen.r 

Medailles en wisselbekers 

Een constructief en publieksvriendelijk teken van de toenemende beheersing en regule

ring is de opkomst van openbare danskampioenschappen met deskundige jury's. De eer

ste stap wordt gezet in 1924, naar al gauw blijkt: in het wilde weg. In diverse landelijke 

dagbladen verschijnen advertenties over de zogenaamde wereld-danskampioenschap

pen.88 Het blijkt een stunt van slimme zakenjongens die snel geld willen verdienen aan 

de dansmanie. Uit hun vriendenkring ronselen ze een jury en zetten een competitie op 

touw in Amsterdam en daarna in Den Haag, om te eindigen met het kampioenschap van 

Nederland. De Nederlandse Vereniging tot Bevordering der Danskunst stuurt een boze 

brief naar dagblad Het Vaderland met de verzekering dat er in Nederland absoluut geen 
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In de ondoorzichtige wereld van de dans

concoursen, steekt Van Eck boven het maai

veld uit. Botterweg is een oude bekende 

dansleraar en balleider in het Utrechtse. UN, 

29 maart igjo. 

Uit te roeren Dansen : Foxtrot — Tango — Waltz. 
Voor de toeschouwers gelegenheid tot Dansen. 
Leider A. W. VAN ECK — Dansteeraar, 

Jury ran «menue Dansleerarea 
Entree t 1.—.' Voor de deelnemers geen extra in-
«ehnjtgeid. — Inschrijving en kaarten ook bij den 
Heer J. H. UOTikKHEü, Dansieeraar. 3346 

Comité J e t Hederlandsch Dans Kampioenschap" 

DANSWEDSTRIJD 
Om het kampioenschap van Utrecht ! sprake is van een wereld-danskam 

op Vrijdag 4 April, 'savonus van 9 tot 3 uar, in pioenschap, en dat er zelfs nog 
de bovenzalen ran Hotel L'Europe | 

nooit een nationaal kampioen

schap is gehouden. Alleen professi

oneel georganiseerde competitie

wedstrijden in alle provincies en 

met vakjury's komen in aanmerking 

voor eventuele steun door de dans

bonden. 

Die vakkundig georganiseerde kam-pioenschappen beginnen een jaar later. Op 27 maart 

1925 vindt in Utrecht een van de drie voorronden plaats van het Danskampioenschap 

Nederland, waar ook buitenlanders aan mogen meedoen. De andere voorronden zijn in 

Den Haag en Amsterdam, waar ook de finale is. Verplichte dansen zijn de one step, fox 

blues, tango en boston; zo te zien zijn de namen van de dansen nog niet gestandaardi

seerd. "'' Utrecht danst zo de top drie van Nederlandse danssteden in. Dat is mede te dan

ken aan de lobby van de ambitieuze Van Eek. 

In navolging van het Scheveningse Casino, waar in 1925 onder de wufte naam Prix de 

Schéveningue een danskampioenschap voor amateurs plaatsvindt, zijn er op veel plaat

sen in het land alternatieve lokale wedstrijden waar veel publiek op afkomt. In de dan

cing van Hotel Thalia aan het Stationsplein is de hit van 1928 het zogeheten prijsdansen 

op de zondagmiddag, maar het echte dansconcoursenwerk begint in 1929. '° De tweede 

editie van het Danskampioenschap voor Utrecht speelt zich op 9 maart 1930 af in De 

Plompetoren. Het tijdschrift Cinema en Theater organiseert deze kampioenschappen op 

diverse plaatsen in het land als voorrondes voor de finale in het Amsterdamse Bellevue. '" 

Er is zoveel publieksbelangstelling voor de Utrechtse voorronde dat er niet genoeg plaat

sen zijn. Het aantal deelnemers valt tegen: slechts negen paren. Blijkbaar durven nog niet 

veel dansamateurs voor een vakjury te verschijnen. Het publiek amuseert zich kostelijk 

en geniet van de band. De deelnemers doen niet veel voor elkaar onder, maar de jury -on 

der wie Cor Klinkert uit Amsterdam die in 1932 samen met Liesje Santen wereldkampioen 

ballroomdansen zal worden - is streng en spreekt haar afkeuring uit over de danshou

ding van sommigen. Daarentegen prijst ze de muziek en de aankleding van de zaal. Piet 

Wildschut heeft de medaille beschikbaar gesteld en de directie van De Plompetoren de 

wisselbeker. Corrie Mol en Herman van der Steen zijn de gelukkige winnaars.'2 

Van Eek doet niet mee met deze competitie van het entertainmentblaadje. "! Op 4 april 

1930 leidt hij in de bovenzaal van Hotel de l'Europe de Danswedstrijd om het Kampioen

schap van Utrecht.M Verplichte dansen zijn foxtrot (quickstep), tango en Engelse wals -
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de standaardnamen zijn inmiddels dus doorgevoerd - en de jury bestaat uit professio

nele, gediplomeerde dansleraren. De winnaar mag naar de landelijke finale in Den Haag. 

Organisator is het Comité Nederlands Dans Kampioenschap, dat bestaat uit bestuurders 

van Koninklijk goedgekeurde vakverenigingen van dansleraren. Iedereen kan meedoen, 

mits amateur, en het publiek mag na de wedstrijd ook dansen. De jury bestaat uit drie 

dansleraren van buiten Utrecht, een voorwaarde om eerlijke competitie te waarborgen. 

Er nemen vier paren deel, van wie mej. B. van Amerongen en de heer J. van Haarlem de 

winnaars zijn. 

Wildschut is minstens zo ambitieus als Van Eek. In juni 1930 bezoekt hij het Wereld Dans

congres in Parijs en dat laat hij in de krant zetten, zogenaamd om zijn afwezigheid van 

een week te verklaren. Bij terugkeer laat hij weten dat het Instituut Wildschut het enige 

Utrechtse was met een vertegenwoordiging in Parijs. Hij belooft de 'nieuwste nouveau

tés en succesdansen' onmiddellijk door te geven.,5 Het is een stukje psychologische oor

logvoering tussen de dansscholen in deze economisch moeilijker wordende tijden. Het 

gaat zo goed met Wildschut, dat hij in juli 1931 van De Plompetoren verhuist naar een eigen 

stek op Kromme Nieuwegracht 48, het voormalige adres van Leefson's Dansinstituut."' 

Van Eek op zijn beurt treedt in het voorjaar van 1932 toe tot het bestuur van het Alge

meen Danskampioenschap Nederland.'" Hij is belast met de organisatie en de leidingvan 

de wedstrijden, die bedoeld zijn voor amateurs. Verplichte dansen zijn wederom de quick

step, tango en Engelse wals. Voor de tango is de keuze tussen de Franse, Engelse of Argen

tijnse stijl vrij, maar voor de andere dansen is de Engelse stijl verplicht. Van Eek haalt niet 

alleen de provinciale voorronden maar ook de finale naar Gebouw Trianon in Utrecht, 

waar de grootste dansvloer van de stad ligt te glimmen in wat sinds het begin van het 

seizoen 1931-1932 zijn eigen dansschool is. 

Dansautoriteit 

Van Eek profileert zich in zijn rol als voorzitter van het Nederlands College van Danslera

ren steeds meer als de lokale dansautoriteit. Hij volgt de internationale ontwikkelingen 

op de voet en deelt zijn kennis graag. Zo praat hij in de rubriek'Stadsnieuws'van het UW 

honderduit over de dansen van het nieuwe seizoen.'5 Want naast het standaardpakket 

van de ballroomdansen, komt er nog steeds geregeld een modedans op de proppen.Voor

al de Parijse salons zijn dol op exotische modedansen. Daar begint in 1932 de opmars van 

de beguine, een dans uit Martinique in de Franse Cariben. " Dit nieuwste snufje wordt 

voor het eerst in Nederland gedemonstreerd in dansschool Van Schoor in Den Haag. De 

beguine is vooral interessant omdat ze de aandacht naarde heupen trekt, wat nu juist tot 

zoveel hysterie over de Amerikaanse modedansen had geleid. Kennelijk is dat beter ac

ceptabel als het uit een andere windstreek komt. Er zit een heel verhaal omheen, waarbij 

de recent gehouden Koloniale Tentoonstelling in Parijs centraal staat. Deze heeft, volgens 

Het Vaderland, 'de belangstelling voor het donkere ras enorm doen toenemen' en het is 
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BansiBstitnui GOH ES9EBS, 
TURNGEBOUW • PLOIY1PETORENBRUG 

b j de V»o Wjjckjksde. Tel. U M » . 

Ret tistitflyt «sur kttw öaasöérwp. 
Dinsdag 2 3 September aanvang cursus vaop 

Ëeraibeglnnemfen van B.Ï5—IQ uur. 
Weenedag 2 4 September aanvang cursus vaor 

Meergevorderden wan S . 3 0 - 1 0 , 3 0 uur 
Donderdag 2SS«ptember aanvang cursus eveneens 

»aar fiarstbsgtnnanden van Ä.18—10 uur 
3ajr Privéteaaen »Ik gewenaaht uur. ~4Ml 
Voor borenjreüoeuide cursussen ïnUeatiagaB ea iaacïMiJ-

Yirigeiï *Mlo bovenstaand adres. 

CorZegers /'s een van de coryfeeën van net inter

bellum. UN, 4 september 1930. 

dan ook'geen wonder', dat de dans

wereld de beguine heel graag wil 

importeren. Niet omdat ze bijzon

der fraai, maar buitengewoon fasci

nerend is. 

Met de beguine komt een specifie

ke dansmuziek mee,die een welko

me afwisseling betekent tussen alle Amerikaanse dansplaten. Het ritme doet denken aan 

een snelle tango in vierkwartsmaat en de klank lijkt op die van de rumba. Strijkinstru

menten en klarinetten dragen de melodie, wat, nog steeds volgens dezelfde bron, een 

eigenaardig effect geeft. De passen zijn uiterst eenvoudig en eisen weinig ruimte op de 

dansvloer. Het karakteristieke van de beguine, de lichte, golvende heupbeweging, geeft 

bij overdrijving-en het Parijse publiek houdt van overdrijving-een weinig decente aan

blik. Het advies (in Nederland) is dus: hou je een beetje in. 

Van Eek negeert de beguine. Hij is wel enthousiast over de nieuwe promenade-positie in 

de quickstep, die toevallig of niet toevallig ook de heupzone benadrukt: 'Hierdoor is het 

mogelijk dat dame en heer beiden bijna geheel voorwaarts komen, waarbij de linkerheup 

van de dame en de rechterheup van de heer goed samengesloten blijven.' En hij besteedt 

ook aandacht aan de paso doble, die in Nederland volgens hem bijna niet gedanst wordt, 

maar waarvoor hij een lans wil breken. Hij vindt het een aardige, en ondanks de 6/8 

maatsoort een gemakkelijke dans, met kortaffe bewegingen en plotselinge overgangen 

van de ene in de andere variatie. Uitgesproken negatief is Van Eek over enkele Ameri

kaanse modedansen, zoals de charles-step ('een ersatz charleston') en de tap-trot, even

eens een dans waar volgens hem geen behoefte aan is: 'Het ontwerp is niet slecht doch 

past niet in onze hedendaagse dans. Ook deze dans zal wel niet in de danszaal komen.'De 

nieuwe crush-trot brandt hij helemaal af: die wordt sur place uitgevoerd en is dus 'vol

gens onze begrippen geen dans'. 1°" 

De beguine beleeft een doorstart in 1935 als het nummer 'Begin the beguine' een grote 

hit in Amerika is dankzij de Broadway musical Jubilee en bandleider Xavier Cugat die het 

op de plaat zet. Daarmee is de lans definitief gebroken voor de latin dansen, die na de 

tweede wereldoorlog een hoge vlucht zullen nemen in de ballroomdanswereld. 

De walsrevival 

m 

Zelfs Van Eek had niet kunnen voorspellen dat de negentiende-eeuwseWeense walszo'n 

gigantische revival zou beleven. De moeder van alle romantische dansen in de gesloten 

paarhouding is nooit echt weggeweest, maar ze had het met haar driekwartsmaat wel 

erg moeilijk temidden van alle swingende vierkwartsmaat jazzdansen. In Utrecht begint 
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Een van de talloze walsßlms die in de jaren dertig in Utrecht (en elders in het land) draaiden. Dit decennium was 

een gouden revivaltijd voor de Weense wals. UN, n mei 1939. 

de walsrevival in december 1927, na een bewogen dansjaar vol moralistische kritiek en 

alarmbellen. In Hotel de I' Europe begeleidt het Utrechtse Trio Lancé een nostalgische 

Weense walsavond als opwarmertje voor de Duits-Amerikaanse coproductie De Laatste 

Wals in de Scala-bioscoop. Iedereen lijkt vergeten hoe controversieel de wals in haar ei

gen tijd was. Op Tweede Kerstdag viert de U.D.A.C, zijn tweejarig bestaan met een feest

avond in De Tunnel aan de Westerkade. Leider van de club annex dansleraar W.A. van 

Steenderen heeft een verrassing in petto: een demonstratie van oude dansen door H.C.J. 

Martens, die al vele jaren in Utrecht actief is als dansleraar en balleider. De dansen uit de 

oude doos vallen bij U.D.A.C, zeer in de smaak. "" 

In 1930 trekt de belangstelling voorde wals enorm aan dankzij de revival van de operette, 

een negentiende-eeuwse vorm van podiumamusement boordevol zang- en dansnum-

mers en diepe décolletés van blozende blonde dames. In de operettes viert de wals hoog

ti j. De Stadsschouwburg neemt in maart 1930 het voortouw met de operette Een Wals-

droom op muziek van Oscar Strauss, telg uit de bekende walsdynastie. In de loop van de 

jaren dertig strooien de Duitse operettes op het toneel en op het witte doek steeds kwis-

tiger met Weense walsen. 

Cor Zegers kan walsen als de beste. Dat bewijst hij op de seizoens-eindsoirée in 1933 van 

zijn dansschool op Wolvenstraat 2, waar hij vijfjaar daarvoor voor zichzelf is begonnen. 

Niet alleen is de stemming uitmuntend, de gelegenheid tot dansen is buitengewoon en 

de zaal bijzonder gezellig. Onophoudelijk zijn de leerlingen de hele avond aan het dan

sen. De band zorgt voor voortreffelijke dansmuziek en als zij pauzeren, zet Zegers de mu-
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GEB. PLOMPETOREN 
ZATERDAG 4 MAART — 9 UUR 

Soiré Dansant 
Al« bijzonder« Attraotie zullen 

COR KLINKERT en LIESJE ZANTEN 
de nieuwste dansen voor 1933 

voor U demonstreeren 

De wereldkampioenen ballroomdansen van 

ig}2, Cor Klinkert en Liesje Santen (in an

nonce foutief gespeld) doen Utrecht aan. 
UN, 3 maart 7933. 

ziekinstallatie aan. Samen met zijn 

Engelse assistente Miss Mary Gor

don, demonstreert hij alle stan-

daarddansen. Zegers heeft het ta

lent om de nodige afwisseling in 

het programma aan te brengen en 

treft in zijn instituut de juiste toon, 

schrijft de krant.102 

Wie de verslagen van de balmasqués en andere feestavonden in het UN bijhoudt, ziet 

vanaf februari 1933 de aandacht voorde Europese dansen en dansmuziek niet alleen toe

nemen, maar zelfs prioriteit krijgen boven jazz. Op het gemaskerd bal van Van Steende-

ren in het Casino (voorheen Bellevue) is er een ouderwets muziekcorps dat de grootste 

pluim krijgt voor zijn dansmuziek. 'Verder was er een flinke jazz-band die eveneens op 

uitstekende wijze voor muzikale opluistering zorg droeg.' 1,,? In K&W vindt op datzelfde 

moment het vastenavondfeest van de Balletvereniging Donar plaats. De Sonore Jazz 

Band en The Dixie Singers treden op, evenals een levensliedjeszangeres en een conferen

cier. Tijdens het bal-na speelt echter het strijkje Groenewoud, terwijl je een jazzband zou 

verwachten. Diezelfde avond zwieren enkele honderden leden van de Deutsche Verein in 

der Fremde over de dansvloer van Trianon in de ene wals na de andere.104 

De Utrechtse bioscopen draaien in 1933 aan de lopende band walsfilms, zoals de Duitse 

operettefilm Der Walzerkrieg, over de oorlog tussen Joseph Lanner en zijn eerste violist 

Johann Strauss. De film krijgt uitstekende recensies. Net als Der Kongrez Tanzt, over het 

Congres van Wenen van 1815, waar de basis voor het moderne Duitsland werd gelegd. Ein 

Walzer für Dich draait in Rembrandt in oktober 1934. Een eindeloze rij walsfilms zal in de 

jaren dertig nog volgen. 

Amerika heeft een dikke vinger in de pap bij de walsrevival, een sterk wapen in de strijd 

tegen de, volgens gedupeerde muziekindustriëlen, ziekmakende jazz. In 1931 staat Wayne 

King, bijgenaamd The Waltz King, vijftien weken in de Amerikaanse top tien met zijn 

zelfgeschreven herkenningsmelodie 'The Waltz You Saved For Me'. In 1933 heeft hij een 

grote hit met'The Blue Danube'(= An der schonen blauen Donau). De crooner Bing Cros

by staat drie maanden in de top tien met 'Waltzing in a Dream' en hij zingt ook een hit-

versie van 'Shadow Waltz' uit de Hollywoodfilm Cold Diggers of 1933. Guy Lombardo, de 

dansbandleider die als enige ooit honderd miljoen dansplaten verkocht, wordt onsterfe

lijk met hetzelfde nummer. In 1934 staat'The Prize Waltz'van Ben Selvin and his Orchestra 

wekenlang hoog in de hitlijsten.105 
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Nieuwe wetgeving 

Een direct uitvloeisel van het rapport van de Danscommissie is de wijziging van de Drank-

wet in 1933. Onder de kop 'Alcohol en Dans' besteedt het UN er ruimschoots aandacht 

aan. De krant noemt het verband tussen alcohol en dans geen theoretisch uitvindsel, 

maar een droevige en gevaarlijke werkelijkheid.Alcohol en dans prikkelen onder zekere 

omstandigheden in onderling verband de dansenden en doen remmen van moraliteit 

wegvallen.' '"Tegen het dansen op zichzelf heeft de regering geen bezwaar. De wetgever 

kan alleen voor openbare gelegenheden maatregelen nemen ter wering van gevaar, niet 

op particulier terrein, zolang de toestand niet ontaardt in een misdrijf natuurlijk. De rege

ring vindt een absoluut uniforme regeling voor het gehele land niet nodig en doet een 

beroep op alle betrokkenen om ernstig zedelijk en sociaal gevaar actief te weren. Het 

blijft mogelijk per gemeente maatregelen bovenop de wettelijke minimale regelgeving 

te nemen. Het immateriële belang van de bevolking weegt principieel zwaarder dan het 

economische belang van de uitgaanssector. De Eerste Kamer neemt de wet eind maart 

1933 aan. Twee weken daarna ontbindt de Min ister van Binnenlandse Zaken, onder dank

betuiging voor de belangrijke bewezen diensten, de Commissie Dansvraagstuk. Op 1 juni 

1933 gaat de nieuwe wet in. 

Onder de kop 'De beteugeling van het dansgevaar' komt het UW uitgebreid terug op de 

nieuwe wetgeving. " r Er is voortaan een Dansvergunning nodig voor openbare localitei-

ten die al een (drank)vergunning of Verlof A hebben. De burgemeester moet die verlenen. 

Er is een ellenlange rij aan bepalingen. Allereerst voor de gelegenheiden die uitsluitend 

of voornamelijk voor dansen bestemd zijn, de dancings. De oppervlakte daarvan moet 

tenminste honderd vierkante meter bedragen. De dansvloer mag daarvan niet meer dan 

eenvierde deel beslaan. De dansvloer mag niet meer dansparen bevatten dan hij vier

kante meters groot is, dus een paar per vierkante meter is het maximum. De dancing moet 

goed verlicht en van alle kanten goed te overzien zijn. Er mogen geen vaste of verplaats

bare schotten, schermen of gordijnen of andere afscheidingen zijn die hoger dam meter 25 

zijn, van de grond af gemeten. Niet 

alleen de toiletten voor mannen en 

voor vrouwen moeten geheel ge

scheiden zijn, ook de toegangen 

ertoe. Aanwezigheid is verboden 

voor personen beneden de acht

tien, gemaskerde personen en per

sonen van verdachte zeden of die 

zich als zodanig voordoen. Vrouwen 

die geen bezoekers van de dancing 

DANCING 
Hotel de l'Europe 
VOL — GEZELLIG 

Correct was het Zondagmiddag en avond 
onder leiding van onze populaire JULES 
MONASCE, met medewerking van onze 

meest volmaakte band (5 man). 

Kom kennismaken, of hernieuwde ken
nismaking. 

Leerl ingen! Aanvangcursus Zondag a.s. 
6—8 uur. f 0.50 per les. 

Jules Monasch is een zeer geziene dansle

raar in de stad, getuige het liefkozende 

'onze'. UN, 7 september 7935. 
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zijn mogen alleen aanwezig zijn als buffetmedewerkster, kaartverkoopster of toezicht-

houdster in de garderobe of toiletten. Er mag ten slotte uitsluitend gedanst worden onder 

leiding van een daartoe door de burgemeester geschikt geacht persoon. 

Er zijn ook nieuwe regels voor het dansen op plaatsen waar muziek- of andere voorstel

lingen worden gegeven, evenals voor feesten en partijen in huurzalen. Minderjarigen 

moeten vergezeld worden door een voor hen verantwoordelijke meederjarige en ze mo

gen geen alcohol drinken. De regels gelden ook voor 

besloten dansavonden, maar niet voor dansscholen, 

hoewel daar wel de verbodsbepaling van alcohol 

voor minderjarigen geldt. In cafés en restaurants 

waardiner-dansants en dergelijke worden gegeven, 

mogen alleen mensen dansen die daar ook eten. De 

PALACE 
SNELLER DAN DE LONDEN-MELBOURNE RACE 
brengen wij U naar R IO DE JANEIRO 
in het gezelschap van 200 van de mooiste meisjes, welke ter 
afwisseling ep de vleugels van Uw machine een ballet zullen 
uitvoeren zooaia U nimmer aanschouwde. — Z ï E EN HOOR 

DOLORES DEL RIO 
GINGERS ROGERS en 

FRED ASTAIR in 

«an AMUSEMENT. SCHOONHEID en HUMOR 

erwianing 

In deze f Hm van j e u g d en c h a r m e ziet U 

Een feest 
van durf < 

DE CARIOCA 
de nieuwste modedans, die de geheele wereld 
veroverde. Iedereen heeft de CARIOCA ge
hoord, iedereen m o e t de CARIOCA zien. 

DAGELIJKS MATINEE EN TWEE AVONDVOORSTEL
LINGEN. — ZONDAGS DOORLOOPEND VANAF 2 VVR. 

ß 
TOEGANG 14 JAAR. 

Inspecteur van de Volksgezondheid gaat over ont

heffingen en men kan zo nodig in beroep bij de Mi

nistervan Binnenlandse Zaken. 

Om het allemaal perfect af te ronden, heeft De Cen

trale Commissie van Nederlandse Dansleraren Or

ganisaties in de zomermaanden van 1933 een minu

tieus onderzoek ingesteld naar de bevoegdheden 

van de dansleraren. m Ze heeft erkennningsbewij-

zen uitgereikt aan iedereen die aan de gestelde be

palingen voldoet. Dat zijn al diegenen, die het geven 

van danslessen als hoofdberoep hebben en van 

goed zedelijk gedrag zijn. Ook dansleraren die door 

de crisis zo hadden geleden, dat zij een ander beroep 

erbij hadden moeten kiezen, krijgen een erken-

ningsbewijs, evenals dansleraren die in de zomer

maanden een nevenberoep uitoefenen, mits dat 

hun hoofdberoep in geen enkel opzicht in diskrediet 

brengt. Iedereen die lid is van een Koninklijk goed

gekeurde en bij de Centrale Commissie aangesloten 

vakvereniging, hoeft niet opnieuw een examen af te 

leggen, maar niet-leden en nieuwkomers wel. Ten 

slotte krijgen alle dansonderwijzers die denken dat 

ze geen erkenningsbewijs nodig hebben omdat ze 

bijvoorbeeld geen verlof (drankvergunning) aan hun 

scholen hebben, of door jarenlange bekendheid het 

niet meer nodig vinden het papiertje te halen, een 

In oktober 1934 komt eindelijk Flying Down to Rio naar de stad, 
die al maanden de carioca danst. UN, 25 oktober 1934. 
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ernstige waarschuwing. Ook zij moeten als ze lesgeven buiten de stad waar ze wonen 

voortaan in lokalen met verlof wel degelijk een wettig geldend bewijs kunnen overleg

gen. 

De dansscholenbranche is daarmee waterdicht onder controle gebracht. In september 

1933 adverteren ze weer volop voor het nieuwe seizoen. Jules Monasch, die in 1932 in 

Utrecht is begonnen als dansleraar en uitbater van Dancing Quick in De Plompetoren, 

werkt nu op de zondagmiddag- en avond ook in Hotel de l'Europe als balleider onder be

geleiding van een vijfkoppige band. Niets lijkt de populaire danscultuur, ondanks alle 

nieuwe regels en de aanhoudende economische depressie, te kunnen hinderen of stop

pen. 

Volksdansen 

In de nieuwe context van overheidsbemoeienis en regelgeving en in een tijd waarin het 

fascisme zich overal in Europa sterker manifesteert, zoekt de Nederlandse volksdanswe-

reld actief naar bredere aansluiting bij jongeren. Deze vinden immers alles wat voor hen 

nieuw is, al gauw het proberen waard. Utrecht, waar Anton Mussert in december 1931 aan 

de voet van de Dom de NSB heeft opgericht, is het centrum van de Nederlandse natio

naalsocialisten. Zij hebben hun aanhang voornamelijk in de middenstand en de gegoede 

wijken. "'" 

Op 30 september 1933 houdt het Nederlands Centraal Bureau voor Volksdansen in Tivoli 

een grote propaganda-avond. Wat dat betekent?, vraagt het UN. Er volgt een onverbeter

lijke volzin:'Dat we nu in Utrecht kennis kunnen maken met mooie oude contradansen, 

sierlijk uitgevoerd op blokfluitmuziek van oude melodieën, dat we ook onder de bekoor

ing zullen komen van het straffe rhythme van den echt mannelijke Morrisdans en de in

gewikkelde figuren zullen volgen van de zwaard-dans, zooals deze thans wederom in tal 

van Nederlandsche plaatsen door groepen flinke jongemannen met veel animo en in een 

mooie uiting van gemeenschapszin wordt geoefend.' "° De zwaarddans heeft niets met 

(actueel) miltarisme te maken, haast men zich eraan toe te voegen. Het is een gewijde 

Germaanse dans waarover verschillende oude bronnen berichten. En in de nieuwe tijd is 

het volgens het NCBVeen uiting van jeugd en blijheid. 

K.G.Jorksveld, voorzitter van het bestuur van de Kweekschool voor Gymnastiek, Sport en 

Spel te Utrecht, houdt de inleiding. Hij wijst erop dat naast ingespannen arbeid en ernst, 

sport en spel niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de geest gezond, heilzaam en 

ontspannend zijn. Een van de aantrekkelijkste vormen van spel is zonder twijfel de oude 

volksdans, meent hij, en hij constateert dat de belangstelling daarvoor de laatste jaren 

overal toeneemt. Dan houdt mevrouw Elise van der Ven-Ten Bensel, echtgenote van de 

folklorist DJ. van der Ven, een diapresentatie die de opleving van de volksdans toont. Ze 

wijst er met nadruk op dat de Nederlandse volksdansbeweging de Engelse volgt, niet de 

Duitse. In Nederland volgen alleen de AJC-ers (jonge socialisten) de Duitse Wandervögel-
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beweging. Mevrouw Van der Ven heeft kritiek op de zogenaamde boerendansen in Ne

derland, die vaak verbasterde oude salondansen zijn en dus niet authentiek volks. Daar

mee zet zij de echtheid van de volkscultuur aftegen de valsheid van de populaire cultuur. 

Zulke opmerkingen kunnen in die kringen op bijval rekenen. 

Vier dagen later beginnen in Utrecht de lessen in de oude Germaanse en andere volks

dansen onder hoogstpersoonlijke leiding van mevrouw Van der Ven. Later die maand ko

men er zesduizend NSB-ers bij elkaar in het Jaarbeursgebouw en Tivoli om met vlagver

toon, marsmuziek en bedachte rituelen hun eigen verbondenheid met gedroomde oude 

tijden vorm te geven. 

Tegen de stroom 

Op i november 1933 begint het UN met de strip Tom de Negerjongen, die in het eerste 

plaatje al een muzikant blijkt te zijn. Tom woont in een simpel hutje in Zuid-Afrika, klimt 

lenig in bomen, heeft weinig kleren aan en is de hele dag buiten in de bossen. De teken-

stijl is, net als in de jazzcartoons van die tijd, karikaturaal. Toms gezicht is een grotesk 

masker op een lijf met idioot grote voeten en een onmenselijk kromme houding. 

In november komen Louis Armstrong en zijn band voor een nachtoptreden naar Tivoli. 

Nederland geniet de reputatie de meeste hot jazz fans te hebben van het hele Europese 

continent. Hot is een codewoord voor zwart (tegenover sweet voor witte dansbandmu-

ziek). Armstrong zegt de echte hot jazz te maken, maar het UW vindt:'Belangrijker dan 

wat een musicus zegt, evenwel, is de muziek die hij maakt.' Over het artistieke resultaat 

moet het publiek volgens de krant met eigen oren oordelen. Alleen zo kan duidelijk wor

den of de hot jazz toekomstmogelijkheden heeft. De aansporing volgt om zich in de 

vraag verdiepen of'deze veelomstreden uiting van een ander ras werkelijk in staat zal zijn 

nieuwe fleur bij te zetten aan ons overwerkt en ietwat moe en geblaseerd schijnend 

West-Europese muziekleven.' '" 

'Armstrong verovert Utrecht' luidt de kop van de recensie. Een grote schare voornamelijk 

jonge fans, het puikje van jazzend Utrecht genoemd, geniet van het concert dat om één 

uur 's nachts begint. Het optreden komt fenomenaal over. Een daverend applaus klinkt 

tussen de nummers en aan het slot volgt een ware ovatie. Na afloop is het nog tot vier 

uur bal. De recensent beschrijft Armstrongs presentatie echter stereotyperend, als was de 

volwassen jazzheld een kinderlijke exoot. "2 In 1939 zal Duke Ellington, de absolute top op 

jazzgebied, een uitgesproken sceptische reactie krijgen op zijn optreden in Tivoli. "3 

Het generatie-element in de appreciatie van jazz is een opvallend onderdeel van de ver

slaggeving. Ouders die jazz maar buikpijnmuziek vinden of zelfs helemaal geen muziek, 

staan lijnrecht tegenover jongeren die er weg van zijn. De jazzplaten en radio-uitzendin

gen die Armstrong bijvoorbeeld al beroemd hebben gemaakt voordat hij hier kwam op

treden, zullen tot heel wat 'huiskamerrevoluties' geleid hebben. Tot veler teleurstelling 

gaat het aangekondigde optreden van Josephine Baker in Utrecht niet door. Dan hadden 
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de Jazzfans niet alleen kunnen genieten van hot jazz, maar ook van hot jazz dance van de 

danseres die in 1925 hoogstpersoonlijk de charleston naar Parijs had gebracht. 

De carioca 

Op 17 mei 1934 heropent Theehuis Oog In Al na een verbouwing met een groot tuinfeest 

en een live-band. Hoogtepunt van het feest is een demonstratie van de carioca, de aller

nieuwste modedans, door A. Kok, een nieuwe naam in de Utrechtse danslerarenwereld, 

en zijn assistente Toos In der Maur. De carioca is de hit uit de Hollywoodfilm Flying Down 

to Rio (uitgebracht in december 1933), waarin het danspaar Fred Astaire en Ginger Rogers 

met deze dans zijn debuut maakt. Kok laat eerst zien hoe de carioca door leerlingen ge

danst kan worden en daarna hoe ze eigenlijk gedanst behoort te worden. Hij wijkt name

lijk zeer af van de standaard ball-

roomdansen. De gimmick is dat de 

danspartners op gezette momen

ten in de dans de voorhoofden te

gen elkaar aandrukken. Er klinkt 

een hartelijk applaus voor de inte

ressante demonstratie. "" 

Nog voordat de film te zien is ge

weest, liggen er cariocaplaten in de 

winkels. "5 In oktober 1934 draait 

Flying Down to Rio met in de hoofd

rol Dolores del Rio - als de vleesge

worden Carioca, dat inwoonster 

van Rio betekent - dan eindelijk in 

Utrecht. De reputatie van de carioca 

is de film vooruitgesneld. De adver

tenties schreeuwen:'Iedereen heeft 

de Carioca gehoord! Iedereen moet 

de Carioca zien!' Op Kok's Sinter

klaasbal in Hotel Noord-Brabant 

viert de carioca hoogtij. De Carioca 

Girls van korfbalclub Vogel demon

streren hem tot veler vermaak. 

De gelijknamige Amerikaanse 

VrtJ entrée 

Een prachtiq aan 
het water qeieger? 
openlucht=aancmg 
KJU^cuaJuxrui à. CcucaJtAz.. 

% 

Theehuis Oog in Al (hier een brochure uit 

1936) was in de jaren dertig een favoriete 

uitgaansplek, waar je in de zomer buiten 

kon dansen. Archief Leo Horneman / Bertus 

van der Vliet. 
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Bob Bee was de artiestennaam van de 

Utrechtse pianist/accordeonist/arrangeur 

Leo Horneman. Hij richtte in 7934 zijn eigen 

band Bob Bee and his Boys op. Hij kwam in 

1943 om in Auschwitz. Archief Leo Horne

man f Bert us van der Vliet. 

hitsong (Kahn/Eliscu), is een school

voorbeeld van een romantische 

danssong zoals die er te over zijn in 

de grauwe depressiejaren. De tekst 

gaat over de dans zelf, over hoe je 

hem moet dansen en hoe heerlijk 

het is om hem te dansen met je ge

liefde of iemand die na deze dans 

hopelijk je geliefde wordt. Zoals ge

bruikelijk bij hitsongs zijn er verdek

tetoespelingen op versierpraktij ken, 

zoals: 'You dream of a new Carioca'. 

De song verwoordt echter ook de il

lusie van de dansdroom en de tijde

lijkheid van de dansromantiek: 

'When music and lights are gone, 

we're saying goodbye, goodbye.' 

Goodbye ook voor de carioca zelf. 

Nieuwe cariocamuziek, noodzakelijk om van een enkele ragedans een complete dansrage 

te maken, blijft uit. Dagblad Het Vaderland steekt er de draak mee en behandelt in de

cember 1934 in de rubriek 'Uit de wereld van de jazz' in geveinsde ernst het 'Carioca-

vraagstuk': 'Wij begrijpen nog niet helemaal waar die naar toe moet. Op verschillende 

dansscholen wordt tegenwoordig de Carioca onderwezen als een nieuwe dans, niet als 

een kleine variatie op de rumba, maar naast de rumba. Toch heeft de componist achter 

zijn Carioca gezet: Rumba. Nu doet zich het geval voor dat deze Carioca-Rumba door ver

schillende bands op de plaat is vastgelegd, maar dat er nog nooit een tweede Carioca 

gekomen is, een nieuwe melodie dus, op het ritme van de Carioca. Wie brengt de tweede 

Carioca? Wie maakt een eind aan deze verwarrende geschiedenis Carioca-Rumba?' "6 

De makers van dansfilms lanceren steeds weer een nieuw liedje bij een nieuwe romanti

sche paardans die het helemaal moet gaan maken. 'The Continental' bijvoorbeeld - die 

als ondertitel heeft 'You kiss while you're dancing' - is de aangewezen romantische 

danshit uit de Astaire-Rogersfilm The Cay Divorcee (1934) om een rage te forceren. Maar 

zo werkt het niet. Het publiek maakt de dansrages, niet de producenten.'The Continental' 

is wel een dikke nummer één hit in Amerika en wordt een wereldberoemde danstune 

voor de quickstep. 
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Interieur Dansinstituut Wim Cornelissen, Minrebroederstraat n, 1935. Wim en zijn echtgenote Miep poseren. Op 
de achtergrond hun zoons loop en Hennie. Familiearchief Cornelissen. 

Dansscholen in de lift 

Wim Cornelissen richt voor het eerst de nieuwsschijnwerpers op zich bij de verschijning 

van zijn instructieboekje Moderne Dansen, met daarin de belangrijkste dansen en passen, 

naast informatie over correcte houding en maatgevoel. Hij wil zo de danssport op een 

hoger peil brengen en voorlichting geven tot beschaafd en mooi dansen.117 De jonge 

dansschoolhouder is violist, klarinettist en saxofonist in een dansband geweest, heeft 

flair en maakt snel naam in de plaatselijke danscholenwereld. "* Op Minrebroederstraat 

11 (het tegenwoordige Place Royal) opent hij bij aanvang van het seizoen 1934-1935 zijn 

eerste eigen dansinstituut, na enkele jaren in het Kasteel Van Antwerpen op de Oude-

gracht les gegeven te hebben. 

In de zomer van 1934 gaat dancing La Gaîté tijdelijk dicht vooreen verbouwingen moder

nisering van het interieur. Ook Piet Wildschut laat zijn dansschool geheel renoveren en 

aanpassen aan de nieuwe wettelijke eisen. Bij aanvang van het dansseizoen 1934-1935 

zijn de oude kristallen kronen op Kromme Nieuwegracht 48 vervangen door een moder

ne, sprookjesachtige verlichting, net als in de film. Er is een vast podium aangebracht voor 

de band en alle lambrizeringen zijn opnieuw beschilderd volgens het nieuwste procédé. 

De band die aan het Instituut Wildschut is verbonden, komt met de hele bezetting in de 

krant, en dat is nieuw: Kees de Winter (saxofoon en klarinet), Jan van Zuylen (slagwerk), 

Jack Wildschut (piano en accordeon en muzikaal leider) en Gijs Daalhuizen (trompet). "9 

De instrumentbezetting van de Wildschut-band bewijst dat van het strijkje weinig meer 

over is, terwijl dankzij de accordeon ook in tango's en walsen voorzien kan worden. Ze 

opereren onder de naam The Midland Boys. 

Terwijl het bezoek aan dancings en cabarets keldert met bijna twintig procent, passen de 
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De puinhoop die na de brand in de nacht van 
20 op 21 november 1934 overbleef van Dan
cing La Caité aan Domplein 16, doorlopend 
naar Vismarkt 18. La Gaïté (voorheen Caba
ret Luxor, dat in november 1919 openging) 
stond op de fundamenten van het middel
eeuwse kasteel Lofen. HUA, Atlantis, 123131. 

dansscholen met hun vaste pro

gramma van standaarddansen en 

toezicht op naleving van de over

heidsregels uitstekend in de t i jd 

geest van orde, netheid en sober

heid. '20 De ballroomdans li jdt niet 

onder de depressie, integendeel, er 

is steeds meer emplooi in de dansscholenwereld. Het dansseizoen begint echter in mi

neur. Plotseling overlijdt de geliefde Utrechtse dansleraar Nie. Engel in het harnas aan 

een hartverlamming. Onder enorme belangstelling wordt hij begraven.121 Rond dezelfde 

t i jd jaagt de politie op verzoek van een caféhouder de vergadering van een dansclub uit

een. De bezoekers waren onderling slaags geraakt. Om erger te voorkomen neemt de 

politie de voorzittershamer in beslag.122 Uit Zwolle komt het bericht dat een groepje jon 

gens dansleraar Meyer Nord van een dansschool aan de Jufferswal in de borst heeft ge

stoken om redenen waarover de politie volledig in het duister tast. Nord was aan het 

lesgeven toen de jongens hem naar buiten lokten 

door stenen naar zijn pand te gooien. m Meer be

richten over zinloos geweld druppelende nieuwsko

lommen binnen. 

^ v LM>Y In de nacht van 20 op 21 november 1934 brandt het 

kort daarvoor nog helemaal gerenoveerde La Gaïté 

to t de grond toe af. De eigenaar komt om half vier 

ter plaatse aan en maakt een zeer zenuwachtige in

druk. De politie vindt dat een reden hem te verho

ren. Om alle schijn te vermijden, stelt hij alles in het 

werk om zo snel mogelijk op een andere locatie te 

heropenen. Aan het Domplein komt La Gaïté niet 

meer terug. In februari 1935 wordt De Plompetoren 

met zijn populaire dancing afgebroken voor de 

bouwvan een nieuwe bioscoop. Als in april 1935 Hö
fen van de vloerpatronen zoals die stonden afgebeeld in ball-
roomdansinstructieboeken. Deze natural turn uit de foxtrot is 
afkomstig uit Modern Dancing (1938) van de Nederlandse dans
leraar Cor Klinkert. Hij was verschillende keren jurylid bij dans
kampioenschappen in Utrecht en trad ook op als demonstratie
danser. Privécollectie auteur. 

THE FOX-TROT 

THE NATURAL TURN 

CBNTXtWAN 
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tel De l'Europe aan de slopershamer ten prooi valt, voelt dat voor vele Utrechters als het 

einde van een uitgaanstijdperk. De clientèle en het dansorkest verhuizen naar Hotel Ri

che. 

Het goede nieuws is de introductie van de tapdans in Utrecht. Fred Astaire en Ginger Ro

gers brengen de razend moeilijke dansvorm op het doek alsof het geen enkele moeite 

kost en dat werkt aanstekelijk. In de zomer van 1934 had in Theehuis Oog In Al al een ne-

ger-tapdanser opgetreden.124 In het dansseizoen 1934-1935 beginnen Wildschut, Cornelis-

sen en Kok, die van Neude 2 verhuisd is naar Oudegracht 225, met taplessen. Dat geeft 

wel aan dat tapdansen geen buitenissige hobby van een enkeling is. 

Strikt tempo tegenover losse swing 

In 1931 was het eerste landelijke jazztijdschrift, De Jazzwereld, verschenen.l;s De discus

sies over jazz onder, vooral, oudere middelbare scholieren en universitaire studenten ge

tuigen van werkelijke interesse voor de wortels en de artistieke ontwikkelingen van deze 

muziek die nooit stil lijkt te staan. De jonge jazzenthousiastelingen beginnen de jazz te 

beschouwen als kunstmuziek en luiden een nieuwe fase in in de appreciatie van de zich 

steeds verder ontwikkelende jazz. In 1935, hetzelfde jaar dat nazi-Duitsland de jazz in de 

ban doet, ziet de Nederlandse Jazz-Liga het licht. '26 Utrechtse jazzliefhebbers richten on

middellijk een eigen afdeling op. In Tivoli beginnen ze in november 1935 onder de noemer 

Harlem Nights jazzconcerten te organiseren die in het teken staan van jazz als serieuze 

Sinterklaasfuif1935 van de Middenstandsclub van Dansinstituut Cornelissen. Familiearchief Cornelissen. 
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Kort voor de opening van Dansinstituut 
Wim Cornelissen aan het Janskerkhof in het 
voormalige gebouw van het Stedelijk Gym
nasium. Familiearchief Cornelissen. 

luistermuziek. In dezelfde maand 

opent dancing Old Dutch op Vre-

denburg 2. Het zal een van de be

kendste swinggelegenheden van 

de stad worden. 

In Engeland heeft Victor Silvester er 

inmiddels schoon genoeg van dat 

er zo weinig goede dansmuziek is, 

goed in de zin van bruikbaar voor 

het doel van de ballroomwereld en de dansscholen. De meeste dansorkesten waren na

melijk begin jaren twintig al overgegaan op de Amerikaanse speelstijl en gingen steeds 

meerswingen. Daarom richt Silvester zijn eigen dansorkest op en begint in 1935 platen op 

te nemen. Zijn puur functionele strict-tempo dansplaten worden een begrip in de dans-

scholenwereld, maar zijn daarbuiten irrelevant. Daarmee isoleert de ballroomdans zich 

voor lange tijd van de actuele muziekontwikkelingen in de buitenwereld. '"Ondertussen 

geniet Victor Silvester van zijn onaantastbare status en internationale invloed. In augus

tus 1935 zijn hij en zijn echtgenote eregasten op het feest in Rotterdam ter ere van het 

vijftienjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Dansleraren.IJS 

De dansinstituten kunnen het niet maken om helemaal niette reageren op de hitmuziek. 

Terwijl de swingrage in Amerika tot kooktemperatuur begint te geraken, willen de 

Utrechtse dansscholen niet weer een halve generatie klanten verliezen aan het vrije 

dansvermaak. Ze gaan daarom nog meer nadruk leggen op het gezelligheidsaspect. 

Dansschool Cornelissen, die inmiddels is verhuisd naar het voormalig Stedelijk Gymna

sium op Janskerkhof 4, adverteert nu nadrukkelijk met Rooms-Katholieken met midden-

standsclubs. Ook Cor Zegers is katholiek en richt zich op middenstanders.m Buiten de 

lessen om zijn er bijvoorbeeld Sinterklaas-en Kerstbals. Midden in de depressiejaren is er 

duidelijk behoefte aan afleiding. Bij Piet Wildschut's jubileumfeest in februari 1935 treedt 

stadgenoot en beginnend cabaretier Wim Sonneveld op. 

Op Oudegracht 14, het adres van Dansinstituut Brons, komen dansschool Van Hintum en 

kort daarna Dansinstituut Verhoeff erbij, die beide neutraal en inclusief willen overko

men. Van Eek en Ligteringezijn gevestigde namen zonder dat hun geloofs- of levensover

tuiging ooit in de krant heeft gestaan. Ook de joodse dansleraar Jules Monasch heeft er 

nooit mee te koop gelopen. Het komt er in de praktijk op neer dat alleen de katholieke 

dansscholen hun geloofsrichting bekend maken. 

In 1936, het dieptepunt van de crisis, programmeert de stadsschouwburg aan de lopende 

band operettes, zoals Ein Walzertraum van Johann Strauss in een nieuwe enscenering en 

voor populaire prijzen, Es war einmal ein Musikus waarin de wals de boventoon voert en 
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D A N S INSTITUUT 
P. WILDSCHUT 
48 KROMME NIEUWE GRACHT b.d.Muntstr. 

Morgen ZONDAG 21 Juni LUSTRUM-
en ZONDAG 28 Juni SOIREE 

IN ONS INSTITUUT 
AANVANG 8 CUB — EINDE W/i VCK. 

MEDEWERKING T H E M I D L A N D B O Y S . 
T O E G A N G OOK VOOR N I E T-L E E R L, I N G E N. 

DES ZOMERS IEDEREN ZONDAG D A N C I N C 
VAN 8 TOT 10« UUR. 

PRIVELESSEN dagelijks, elk gewenscht uur 

een monument opgericht ter herinnering aan 

Donau' in 1867. Het UW plaatst naar aanleiding 

Piet Wildschut, een van de Utrechtse cory
feeën, breidt in het ergste crisisjaar zijn acti
viteiten uit. UN, 20 juni 1936. 

Ich Habe in Wien ein Walzer Getanzt, 

een titel die boekdelen spreekt. De 

bekende muziekpedagoog Henri 

van Goud-oever draagt in 1937 een 

steentje bij aan de propaganda voor 

de Weense wals door middel van 

educatieve jongerenconcerten met 

muziek van Johann Strauss. "" Dat 

is actueel, want in Wenen is dat jaar 

de première van 'An der schonen blauen 

van deze gebeurtenis een lofdicht: 

Voeren overzeesche klanken 

Met hun drum en saxophoon 

Met hun rumba, jazz enfoxtrott 

Voor een tijd den boventoon 

Boven alle modegrillen 

Hield de Wals haar heerschappij 

Noch in gratie, noch in schoonheid 

Streefde 'r één haar roem voorbij 

(fragment; auteur: Hippo Kreen) ™ 

Maar uitgaand Utrecht trekt zich weinig aan van gedichtjes met belerende ondertonen 

in een tijdsgewricht waarin de enige midden-Europese dans die het gered heeft in de 

dansscholen wordt misbruikt als symbool voor nazi-grootheidswaan. 

In het voorjaar van 1936 begint de nieuwe dancing Old Dutch met het organiseren van 

nachtelijke dansfeesten, waar Modern - nog steeds op de Steenweg - niet bij wil achter

blijven. l i ; Steeds vaker en steeds later danst de Utrechtse binnenstad. En wie de dan

sende stad wil ontvluchten en spontaan naar bijvoorbeeld Hotel Poll in De Bilt uitwijkt, 

ziet dat het ook daarelke avond dansavond is. "'Wildschut besluit niet meer te sluiten in 

de zomer en houdt elke zondag de dansschool open als dancing. "4 In september 1936 

pakt Trianon uit met een swingend jazzfeest, terwijl Cor Zegers in diezelfde maand een 

grote soirée organiseert in Tivoli met een Engelse band. 

Utrechts eigen swingrage 

In de Verenigde Staten zijn inmiddels de grote dansorkesten opgekomen met hun volle 

LUTGARD MUTSAERS OP DE MAAT EN IN DE PAS 



Oud-Utrecht 

* 

WAT OOK UW PLANNEN ZIJN! 
(Ds „tuais ßibn mit vsÄüaaÄdlqd" msi 
GINGER ROGERS en FRED ASTAIRE 

maoql 11 nisi miaAsjtß 

sound en onontkoombaar opwekkende, bijna verslavende muziek die swing heet. De 

blanke swingorkesten staan in de schijnwerpers van de media, maar net als bij ragtime 

en ig20s-jazz komen de vernieuwende ideeën uit de zwarte bron. De muziekauteurs van 

Tin Pan Alley verzetten zich niet langer tegen de ontwikkelingen in de jazz en gebruiken 

de swingsound onmiddellijk in de 

dansfilms, zoals in Swing Time 

(1936) met de gentleman-swinger 

bij uitstek Fred Astaire. De Holly-

wood-dansfilms hebben zich door

ontwikkeld als spectaculaire droom-

films.met de illusie van on bezorgheid 

en overvloed. Als in het najaar van 

1937 New Faces of 7937 en Shall We 

Dance in Utrecht draaien, organi

seert het Jaarbeursgebouw thé-

dansants waar het publiek op de 

muziek uit deze films zelf de illusie 

kan opwekken. 

De Amerikaanse mainstream swing

muziek kan op steeds minder res

pect rekenen onder jongeren die 

gefascineerd zijn door de jazz van 

buiten de commerciële media, de 

muziek van de zwarte pioniers die 

moeten sappelen. Ze lezen en dis

cussiëren over hun favoriete mu

ziek, luisterjazz. In die generatie, en 

met name voor hoger opgeleide 

jongens en jongemannen, is dan

sen géén serieuze bezigheid. Toch 

ontkomen ook de Harlem Nights 

niet aan de swingrage. In 1937 zijn 

twee achtereenvolgende Harlem 

Nights gereserveerd voor wat als 

Nederlandsch Fabrikaat op het affi

che staat: The Ramblers onder lei-

Shall we Dance 
mei BDW. EVERETT HORTON en ERIC BLORE. 

thans in ons programma ran 12 November af, 
V ZÜX.T EVEN OPGETOGEN ZUN ais *ïf, die Itt da gelegenheid w a m t , 

de HaUvwood-Freniière bij te wonen v a n dit filmwerk. 
Wilt ü ditmaal niet weer teleurgesteld worden bespreekt dan onmiddellijk 

Uw plaatsen voor een der Voorstellingen van de komeade week. 
Aan de cassa van 18.38—3 aur en van 7 tot 18 tmr of per telefoon 1.4.3.8.1, 
VOORAF een SILLY S Y M P H O N Y van W A L T DISNEY 

GROOTE STADS AVONTUUR 
Zondag 14 November hebben wij het genoegen U een 

DANSWEDSTRÜD 
te o rgaa i see ren in de THe DANSANT t>ta het 

JAARBEURS RESTAURANT 
SWING STEP CONCOURS 

INSCHRIJVING VOOR IEDEREEN aldaar aan ons t l e a t t r en »oor da aan. 
vang bi| de JLRY. Z E E R F R A A I E P R I J Z E N . 
In&JtirylubbenxittmggtnGmeniMISS ALISON EASON — WIM GORNELISSEN 
J. H. OOSTERVINK (Amsterdam) Algmxm tnâttt DHR, COR ZEGERS 

#* *###«#^*##*##^###^#^*##* *#*#* 

De populariteit van Fred Astaire en Ginger 

Rogers is ook in Utrecht groot Shall We 

Dance is aanleiding tot een swingwedstrijd 

in het Jaarbeursrestaurant. UN, n november 

1937-
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The HotMixers, een van de bekendste Utrechtse dansorkesten in de jaren '30. Ze traden onder meer op in De 

Plompetoren en K&W. Nie van Oostrum, die de kaart signeerde voor 'mijn beste vriend Leo' (Horneman), zit 

achter de vleugei. Bertus van der Vliet is de middelste van de saxofoongroep. Archief Leo Horneman / Bertus 

van der Vliet. 

ding van Theo Uden Masman.Zij zijn nadrukkelijk uitgenodigd om dansmuziek te spelen. 

Uit Utrecht zelf treden The Rhythm Collegians op. Bij het tweede Harlem Nights concert 

van The Ramblers - bekend van de radio - staan uit Utrecht The University Swingers in 

het voorprogramma. Er zijn dertienhonderd bezoekers, onder wie driehonderd leden van 

de Jazz-Liga. De avond is dan ook volgens het UN niet voor 'diepzinnige jazz-studiën' ge

organiseerd,'maar om een offer te brengen op het altaar van Terpsichore, de godin van de 

dans'. Er is in de grote zaal van Tivoli bijna geen ruimte om te dansen, zo druk is het. Je 

hoort boven het geroezemoes van het publiek alleen nog maar af en toe de koperblazers 

en moet maar gissen in welke maatsoort ze spelen. Maar dat is bij dat soort massale 

dansfeesten niet meer dan normaal.135 

Van Ecks naam komt in 1937 niet meer voor in het Utrechtse telefoonboek, maar Trianon 

wordt een begrip in dansend Utrecht (en is dat zeventig jaar later nog). En Utrecht danst 

in steeds grotere getalen. De dansinstituten Micgielse en Van Ake (Achter Sint Pieter 4), 

Wim Elverding (Homeruslaan 70), Vonk (2e Daalsedijk 193) en Miep Vonk (Minrebroeder-

straat 11) zijn de nieuwe namen, naast Johnny Hopman en Carel Otto die op wisselende 

lokaties actief zijn. In 1938 komt daar nog Dansinstituut Frank Voest Jr. bij. Samen met de 

gevestigde coryfeeën Brons, Zegers, Wildschut (die inmiddels ook een middenstands-

dansclub heeft), Cornelissen, Ligteringe en Kok genieten zij van een paar uitstekende ja

ren met een aantrekkende economie en snel dalende werkloosheid. In het voorjaar van 

1938 is Van Eek betrokken bij de oprichting van de Algemene Nederlandse Danssport 

Bond. "" In de stad die hij inmiddels verlaten lijkt te hebben, maar waar alweer een nieu-
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n 
DANCING 

Will U dit s.v.p. ook even aan Uw 
vrienden en kennissen laien lezen. 

RIANON 
O u d e g r a c h t 252 

TELEFOON 142 72 

U T R E C H T 

Trianon, geopend in 793? op Oudegracht 252, is de enige originele Utrechtse dansgelegenheid van het Interbel

lum die anno 2007 nog in gebruik is. Hier in 1938 met dansband The Four Aces. De Vereniging Oud-Utrecht 

presenteerde er in 200J haar Jaarboek. Archief Leo Horneman / Bertus van der Vliet. 

we dancing is geopend (Stadt Schänke), komt de swingrage dat jaar tot een kookpunt 

met de American Swing Nights in Tivoli met onder meer The Ramblers. The HotMixers 

horen inmiddels bij de bekendste en beste dansorkesten van Utrecht. Ze krijgen regelma

tig uitnodigingen om buiten de stad in gerenommeerde dancings op te treden. ' '7 

In 1939 opent aan Maliebaan 97 de Eileen Academy of Dancing, die adverteert a Is'enigste 

originele tapdance-school volgens het nieuwe Amerikaanse systeem'. Naamgeefster is 

Eileen Heitinga, die gestudeerd heeft aan de Royal Academy of Dancing in Londen. Zij 

treedt met The Ramblers op tijdens de American Swing Nights. Miss Alison Eason begint 

onder invloed van de swingrage met ballroom- en taplessen in haar voormalige exclu

sieve balletstudio op Maliebaan 55. Dansschool Dolores del Rio, die in september 1939 

opent op Voorstraat 37EÜS, adverteert eveneens met tapdansen. Brons op Oudegracht 14, 

de oudste dan nog bestaande dansschool van Utrecht, schiet ten slotte in de roos met 

zondagse swingavonden onder begeleiding van The Five Swing Devils. 

De Orange Night van de Jazz-Liga in K&W op 30 april 1940, de verjaardag van Prinses Ju

liana, is het laatste grote swingfeest in Utrecht, voordat de Duitse bezetter alle Ameri

kaanse muziek verbiedt.'Onze lessen gaan normaal door', zet Wildschut op 18 mei in de 

krant. Hij noemt echter alleen de tangocursussen bij naam en gebruikt het woord dan

cing niet meer. Op dezelfde manier proberen ook de andere dansschoolhouders en dans-

leraren hun broodwinning zo lang mogelijk veilig te stellen. "8 Na de oorlog zijn Zegers, 

Wildschut en Cornelissen, met als enige concurrent nieuwkomer De Rijk, nog decennia

lang de dansbakens van Utrecht.!i' 
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Conclusie 

Utrecht had in de jaren vlak na de Eerste Wereldoorlogeen weinig frivole uitstraling, hoe

wel talloze verenigingsfeesten en balmasqués de seizoenskalender vulden. Dergelijk 

feestgedruis, altijd met bal na, was een besloten aangelegenheid. Uniek voor Utrecht was 

de Jaarbeurs, begonnen in 1917. Grootstedelijke ambities kwamen aan de oppervlakte. Dit 

zakeninstituut was het breekijzer van de moderne amusementssector in de stad. Zo 

kreeg het Rembrandt Theater in 1919 het grootste projectiescherm van het land. Tijdens 

de Jaarbeurs van 1920 trad voor het eerst in Nederland een complete (Engelse) jazzband 

op. En bioscoop Flora had in 1927 de eerste geluidsfilminstallatie van Europa. De Jaar

beursorganisatie legde er eer in om het nieuwste van het nieuwste te presenteren, en in 

die lijn redeneerden ook de uitgaansgelegenheden tijdens die lucratieve weken (vanaf 

1917 twee en vanaf 1922 vier per jaar). Op die manier kwamen de laatste modedansen en 

de nieuwste dansplaten Utrecht al binnen voordat de drie grootste steden ermee ken

nismaakten. De Jaarbeurs is een unieke startmotor is geweest voor het plaatselijke dans-

vermaak-ook al maakte dit bedrijf zichzelf wat dat betreft binnen enkele jaren overbo

dig. De traditie van het bal-na veranderde in de loop van de jaren twintig in dansen als 

doel op zich. Dat was een signaal van de moderniteit, van urbaniteit, emancipatie en 

amerikanisering. 

Alle internationale ontwikkelingen bleven ook buiten de Jaarbeursweken merkbaar in 

het uitgaansleven en de dansinstituten en -clubs. Van de oriëntatie op Amerika in de ja

ren twintig en op Duitsland in de jaren dertig was Utrecht een schoolvoorbeeld. De con

trasten tussen de twee decennia kwamen hier in de danscultuur duidelijk naar voren. De 

jaren twintig met hun levenslust, emancipatie, nieuwsgierigheid, modernisering, media-

lisering, nieuwe rijkdom, vrijetijd, tem po en afkeer van bevoogding, waarop de dansscho-

lenwereld al snel reageerde met standaardiseringen regelgeving. De jaren dertig, waarin 

de nieuwe media en deAmerikaanse muziek ingeburgerd raakten en de filmindustrie het 

ballroomdansen tot symbool maakte van romantisch escapisme, terwijl de dansscholen 

zich meer op de ontspanningsfunctie richtten en tegelijkertijd in de lessen het strikt-

tempo dansen à la Victor Silvester invoerden. 

Utrecht bleef onder alle omstandigheden laconiek. Zo stelden de Utrechtse autoriteiten 

ondanks alle landelijke commotie géén zondags dansverbod in. De belachelijk strenge 

nieuwe wettelijke regels voor het dansvermaak veroorzaakten geen protesten. Ook bete

kende de vestiging van de Nederlandse nazi-beweging in Utrecht niet dat de jazz, die in 

1935 in Duitsland al verboden was, het daarna hier extra moeilijk had. Integendeel: eind 

jaren dertig was Utrecht een swingende stad met meer dansscholen dan ooit tevoren en 

regelmatig grote feesten met livemuziek van de beste dansorkesten. Alle inspanningen 

van hogerhand ten spijt konden de operetteske walsrevival en de quasi-authentieke 

volksdans de trendgevoelige jongeren niet boeien. Na vijf lange jaren van jazzverbod tij

dens de bezetting, pakte Utrecht bij de Bevrijding het transatlantische dansgevoel on

middellijk weer op om het nooit meer los te laten, dansles of geen dansles. 
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Gebruikte afkortingen 

HUA Het Utrechts Archief 

UN Utrechts Nieuwsblad 
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Wim Cornelissen aangeraden dansleraar te worden toen hij hem in actie had gezien als dansmuzikant. Overigens waren beroeps-

dansleraren verplicht minstens één instrument te beheersen. 

119. UN24 augustus 1934. 

120. UN 28 augustus 1934. 

121. UN 18 september 1934. 

122. LWi oktober 1934. 

123. UN 6 oktober 1934. 

124. Martin Johnson genaamd. 

125. Wouters, 1999 geeft een zeer uitgebreid bronnenoverzicht van, en een coherente visie op, de receptie van jazz in Nederland tijdens 

het interbellum. 

126. Wouters, 1999 en Lelieveldt, 1998. 

127. Pas in de ja ren 70 vindt ze de aansluiting terug. 

128. Het Vaderland n augustus 1935. 

129. In 1938 verenigen de katholieke dansleraren en -scholen zich landelijk in een nieuwe bond, San Filippo Neri genaamd. Cornelissen en 

Zegers zijn als enige katholieke dansscholen in Utrecht lid. 

130. UN 11 januari 1937. 

131. UN 15 februari 1937. 

132. UN 6 en 9 mei 1936. 

133. L//V27 april 1936. 

134. Onbekend of de andere dansscholen dit vorbeeld volgen. 

135. UN 25 oktober 1937. Eveneens brondatum van vorig citaat. 

136. Het Vaderland 2 juni 1938. 

137. Bron: foto-archief Joop Cornelissen. 

138. Wim Cornelissen die zijn huurpand Janskerkhof 4 door Duitse confiscatie gedwongen moet verlaten, koopt in 1942 het dan leeg

staande pand Oudegracht 252 -Trianon - waar na de oorlog Dansschool Cornelissen uitgroeit tot een van de belangrijkste van de 

stad. 

139. Piet Wildschut, die geen kinderen had, verkocht begin jaren zestig zijn zaak aan de dan 21-jarige Jaap Zorge. Deze handhaafde de 

naam Wildschut, maar verliet Utrecht op een gegeven moment om de zaak voort te zetten in Geldermalsen en Tiel. Zegers zat na de 

Wolvenstraat jarenlang op de Breedstraat. Dansinstituut Cornelissen werd met een kleine onderbreking voortgezet door Hennie 

Cornelissen, zoon van Wim. Het bestaat anno 2007 nog, op Oudegracht 250 (naast Trianon), onder leiding van Michel Cornelissen, 

kleinzoon van Wimen zoon van Hennie. De Rijk zat aan de Nieuwegracht, en heeft anno 2007 een vestiging aan Amsterdamsestraat

weg 701, de oude lokatie van Dansschool Janssen die in de jaren zestig zoveel beatgroepen liet optreden in zijn school. Maar dat is 

weer een ander verhaal. 
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