Jazz als probleem.
Receptie en acceptatie van de jazz in de wederopbouwperiode
van Nederland 1945-1952

The problem of jazz. The reception and the acceptance of jazz in the
reconstruction period of The Netherlands 1945-1952:
(with a summary in English)

Proefschrift

ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op gezag van de
rector magnificus, prof. dr. W. H. Gispen, ingevolge het besluit van het college voor
promoties in het openbaar te verdedigen op vrijdag 1 september 2006 des middags
te 4.15 uur

door

Gerrit Willem Hendrik Kleinhout
geboren op 15 januari 1936 te Arnhem

Promotor: Prof. dr. J. W. Bertens.
Co-promotor: Dr. J. Verheul.

Inhoudsopgave

Voorwoord
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Inleiding
Oorsprong en ontwikkeling van de jazz
Bevrijding, euforie van swing en dans
Amerikaanse jazzoptredens
Het jazzdebat
Modernisten versus traditionalisten
Jazz op de radio
Jazz op de grammofoonplaat
Jazzclubs
Jongeren en jazz
Jazz en klassieke muziek
Jazz en andere kunsten
Conclusie

Interviews
Geraadpleegde archieven
Periodieken
Literatuurlijst
Summary

Voorwoord

Na de voltooiing van mijn studie geschiedenis eind jaren negentig, had ik een
evaluerend gesprek met mijn scriptiebegeleider dr. Jaap Verheul. Op zijn vraag: “En
wat ga je nu doen?“, bleef ik het antwoord schuldig. Verheul deed de suggestie een
promotieonderzoek te starten over een jazzonderwerp. Ondanks mijn aanvankelijke
scepsis bleef dit intrigerende voorstel me bezighouden. Na verloop van tijd kwam het
nu voorliggende onderwerp uit de bus. Als jazzliefhebber heb ik altijd veel interesse
gehad in de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog, vooral omdat mijn belangstelling
voor die muziek toen is ontstaan. Hoewel er al veel bekend was over de jazz in die
jaren, ontbrak er tot op heden een meer systematisch onderzoek naar de receptieve
aspecten ervan.
Oriënterende gesprekken met enkele wetenschappers sterkten mij in de overtuiging dat
het nog niet zo’n gek plan was. Prof. dr. Hans Bertens bleek bereid als promotor op te
treden en Jaap Verheul als copromotor. Beiden ben ik erkentelijk voor het in mij
gestelde vertrouwen en voor de wijze waarop zij mij kritisch, maar met veel geduld
naar de eindstreep hebben begeleid.
Gedurende ongeveer vijf jaar deed ik research in bibliotheken, archieven en musea.
Voor de getoonde welwillendheid waarmee de medewerkers van deze instituties mij van
dienst waren, wil ik hen hartelijk dankzeggen. Speciale vermelding verdienen de KRO
en VPRO voor de toestemming die ze mij gaven hun archieven in te zien alsook het
Omroepmuseum, waar ik een aantal dagen gastvrijheid genoot. Van groot belang was
vanzelfsprekend het Nederlands Jazz Archief. Dankzij behulpzame medewerkers als Ira
Kuntz, Ditmer Weertman, Jan Brouwer, Jan Ophuis en Fred Horn, met wie ik
regelmatig plezierig contact had, heb ik veel essentiële documenten kunnen inzien.
Extra dank ben ik verschuldigd aan de musici met wie ik soms lange
(telefoon)gesprekken voerde en die me geheel belangeloos over de jaren na de
bevrijding vertelden. Het is in dit bestek onmogelijk hen allen persoonlijk te vermelden,
al maak ik graag een uitzondering voor slagwerkpionier Tonny Nüsser. Hij informeerde
mij bijvoorbeeld gedetailleerd over het jazzleven vlak na de oorlog, waarin de nog
prille Dutch Swing College band een rol van betekenis speelde. Nooit klopte ik vergeefs
bij hem aan als een leemte in de geschiedenis een aanvulling behoefde.
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Vervolgens heb ik informatie ingewonnen bij tal van jazzdeskundigen, liefhebbers,
kunstenaars en

ex-jeugdleiders. Een aantal van hen dient vanwege bijzondere

verdiensten bij naam genoemd worden. Zo stelde bijvoorbeeld Jan J. Mulder mij een
aantal pagina’s

van een toekomstig

boek ter hand, wat mij

veel opzoekwerk

bespaarde. Daarnaast fungeerde hij talloze malen als vraagbaak.
Han Schulte stuurde mij desgevraagd maar ook eigener beweging diverse kopieën uit
zijn rijkvoorziene jazzdocumentatiecentrum

en Arie van Breda verschafte

veel

gegevens over Den Haag als de belangrijkste jazzstad vlak na de oorlog. Dolf Rerink
en Benno Stoppelman deden hetzelfde met betrekking tot de Amsterdamse jazzwereld.
Van Rerink ontving ik bovendien een dossier met allerhande documenten van de
Amsterdamse Jazz Sociëteit. En Kees Bakker, Piet Koopman, en Siem Dekker waren
zeer behulpzaam bij de reconstructie van de activiteiten van de Swing Society
Zaanstreek. Allen hartelijk dank voor de mij bewezen diensten.
Voorts ben ik dank verschuldigd aan Harry Coster en Bert Vuijsje voor het kritische
commentaar dat ze leverden na lezing van delen van de tekst; de eerste bovendien voor
zijn grote kennis van het platenbedrijf, waarvan ik ruim heb geprofiteerd. In dit verband
mag ook Rinus Blijleven niet onvermeld blijven door de mij verstrekte, waardevolle
gegevens over het Decca-label. En ook Ate van Delden bezorgde mij verschillende
mappen met discografisch materiaal. Zonder de hulp van al deze mensen zou ik het
onderzoek niet hebben kunnen volbrengen.
Maar het allerbelangrijkste hierbij was mijn vrouw Hadewich. Zij assisteerde mij niet
alleen regelmatig bij het opzoeken en kopiëren van documentatie, maar was ook de
steun en toeverlaat wanneer het tegenzat. Het is dan ook aan haar dat ik deze dissertatie
opdraag.

Henk Kleinhout
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Inleiding
“Ik kan slechts afwijzend staan”, zo schreef Constantine Poustochkine in juli 1947,
“tegenover de sectarische geesteshouding, welke tot uiting komt in de eenzijdige oriëntatie
van die jazzmuziekliefhebbers, welke de weg tot onze muziek niet hebben weten te vinden of
althans de juiste proporties in hun vergelijkingen niet wensen in acht te nemen. Sprekende uit
eigen ervaring zou ik willen getuigen, dat, in zekere zin, een ‘keuze’ hier volstrekt geen
noodzakelijkheid is - waarmee ik slechts bedoel, dat men door (het goede in) de jazzmuziek te
appreciëren voor onze Europese muziek allerminst ‘verloren’ behoeft te zijn, zoals ook
omgekeerd het toedragen van een warm hart aan ónze muziek de ontvankelijkheid voor de
bekoring der jazzmuziek niet behoeft uit te sluiten.” 1
Poustochkine, vlak na de oorlog wellicht de grootste jazzautoriteit van Nederland, trachtte
met deze uitspraak een zijns inziens hardnekkig misverstand te ontzenuwen. Bij de burgerlijke
elites bestond namelijk de vrees dat jazzmuziek de westerse klassieke muziek naar het tweede
plan zou dringen. Dit beeld was destijds tekenend voor de positie van jazz en swingmuziek
die de jeugd in hun greep hielden. Om aldus de jazz te verdedigen tegen de vele critici
benadrukten Poustochkine en anderen in hun beschouwingen over jazz steeds weer het feit dat
klassieke muziek in de eerste plaats de aandacht van de muziekliefhebbers behoorde te
hebben. Volgens hen was het prima van jazzmuziek te houden, maar dit mocht niet ten koste
gaan van de belangstelling voor de klassieke muziek.

Onderwerpsafbakening
Deze studie heeft tot doel de ontwikkeling van de jazz in Nederland in de
wederopbouwperiode, van 1945 tot 1952, in kaart te brengen. Op vrijwel elk gebied moest
alles weer van de grond af worden opgebouwd of hersteld. 2 Dat was ook het geval in de
wereld van de jazz. De omstandigheden waaronder de Nederlandse jazzgemeenschap opnieuw
begon na het min of meer ondergrondse bestaan tijdens de Tweede Wereldoorlog, vormen een
intrigerend studieobject dat tot op heden nauwelijks systematisch is onderzocht. In dit tijdvak
kreeg het debat over jazzmuziek reliëf en werden de contouren zichtbaar waarbinnen voor- en
tegenstanders van de verschillende uitingsvormen van deze Amerikaanse muziek opereerden.
Velen uit de wereld van de journalistiek, cultuur en kunst voelden zich geroepen om over jazz
te schrijven. Er bestond namelijk grote behoefte aan goede voorlichting. De jonge generatie
was vanwege het officiële jazzverbod gedurende de oorlog goeddeels verstoken geweest van
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informatie over de oorsprong en de evolutie van de jazz. Bovendien heerste er vlak na de
bevrijding alom een spraakverwarring ten aanzien van de door de Amerikanen meegebrachte
muziek. Weinigen, zo leek het, waren in staat jazz van andere, verwante genres te
onderscheiden
Dit onderzoek pretendeert echter niet een geschiedenis van de jazz in Nederland te zijn;
evenmin wil het de jazz musicologisch onderzoeken op intrinsieke stijlkenmerken of esthetiek
Het richt zich daarentegen specifiek op de receptie en acceptatie van deze muziekvorm.
Teneinde hiervan een goed beeld te krijgen is kennis van het maatschappelijke krachtenveld
waarbinnen de jazz zich in Nederland verbreidde, van essentieel belang. Immers, een
muziekgenre als de jazz leidt geen geïsoleerd bestaan, maar maakt deel uit van een culturele
en sociaal-economische context.
Hierbij zijn na de bevrijding in Nederland twee elkaar tegenwerkende krachten te
onderscheiden. Aan de ene kant zette de uit Amerika afkomstige jazz een schare musici en
liefhebbers in vuur en vlam, veelal jonge mensen die met onverholen enthousiasme hun
hobby dan wel professie beoefenden. Anderzijds zagen de maatschappelijke elites in de
stijgende populariteit van die Amerikaanse muziek een mentaliteitsverandering die alleen
maar kon leiden tot cultureel verval en rampspoed. Men was bevreesd dat deze invloed ten
koste zou gaan van de verworvenheden van de Nederlandse cultuur.
Hiertussen bevindt zich een spanningsveld dat in globale zin het onderwerp van dit onderzoek
vormt. Vraagstukken met betrekking tot wat jazzmuziek nu eigenlijk is, wat het niet is en de
benadering van de veranderende concepties van de jazz zijn hiermee nauw verbonden. Deze
problematiek, die een zowel ideologische als een meer pragmatische invalshoek kent, werd de
bron van een lange tot in de jaren zestig doorwerkende, intramuzikale controverse tussen
jazzpuristen en modernisten. De heftigheid waarmee de argumenten werden gewisseld was
echter in de periode in studie zonder twijfel het grootst. Het fundamentele karakter van dit
debat vormt samen met het genoemde spanningsveld tussen voor- en tegenstanders één van de
constanten in dit onderzoek.
In meer engere zin zal vervolgens moeten worden nagegaan hoe zich in de jazzwereld
onontbeerlijke infrastructurele organisatievormen hebben ontwikkeld, die de beoefening en
beleving van de jazz mogelijk maken en stimuleren. Zo zijn bijvoorbeeld de radio en de
grammofoonplaat van groot belang geweest voor de verspreiding en popularisering van de
jazz. De aan jazz bestede zendtijd en de productie en distributie van platen kunnen eveneens
een indicatie geven voor de populariteitsgraad van de jazz. Hierbij spelen zowel kwantitatieve
als kwalitatieve criteria een rol. De jazzwereld, die uit musici, liefhebbers, critici, promotors
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en vele andere entrepreneurs bestaat, spreekt voor wat die kwaliteit aangaat niet met één
mond, maar vertegenwoordigt een diversiteit aan opvattingen en belangen. Motieven van
commerciële aard hangen, zoals weldra blijkt, hiermee nauw samen.

Commercialiteit
De socioloog Charles Nanry onderscheidt in dit verband twee onderling gerelateerde sociaalmaatschappelijke fenomenen, een externe en een interne. De externe betreft massamedia als
de radio en de grammofoonplaat, die de jazz zodanig manipuleren dat de luistercijfers en de
financiële winst zo optimaal mogelijk zijn. Hierdoor kan een gemodificeerde versie optreden
waardoor de authenticiteit van de muziek wordt aangetast. Op zichzelf is dat niets bijzonders,
zegt Nanry, want elke cultuur die “seeks a wide audience must have recognizable elements in
order to be accepted.” 3 Hiertegenover staat de interne dynamiek die betrekking heeft op de
directe beroepsuitoefening van de musicus. Als vakman dient hij te voldoen aan een aantal
artistieke en vaktechnische kwalificaties die hem tot een jazzmusicus stempelen. Maar zijn
aspiraties als kunstenaar sporen niet altijd met zijn optreden voor een publiek en dus het
streven om goed de kost te verdienen. De spanningen die dit met zich meebrengt kunnen een
dilemma veroorzaken: enerzijds willen de musici goede, pure jazzmuziek spelen, maar
anderzijds dreigen zij het contact met het publiek te verliezen als zij, zoals het jargon het
uitdrukt, te far out gaan, ofwel te moeilijk en te weinig herkenbaar spelen. Juist in de jazz
doet dit fenomeen zich voor, omdat “it is a music where creation (formally music
composition) usually occurs during performance.” 4 Nanry brengt hiermee een fundamenteel
debat onder woorden over commercialisering en authenticiteit dat ook bij andere kunstvormen
speelt. De massamedia zoeken uiteraard naar een verkoopbaar product voor zoveel mogelijk
consumenten, terwijl musici en echte liefhebbers de daarmee gepaard gaande verwatering
meestal betreuren.
Deze dialectiek is volgens Alan P. Merriam en Raymond W. Mack inherent aan het beroep
van jazzmusicus. In hun studie uit 1960, The Jazz Community, wijzen ze erop dat “the
musician (and his public by association) is faced with a dilemma regarding the nature of his
art and, in his own view, is expected to be both a creative artist and a commercial entertainer,
contradictory roles which lead to confusion in respect to status.” 5 Om aan de kost te komen
dienen jazzmusici zich in hun lot te schikken: laveren tussen een hoogwaardige, creatieve
kunstvorm en, om een zo groot mogelijk publiek te bereiken, een gepopulariseerde versie
daarvan. Een dergelijke situatie, aldus Carlo Lastrucci die in 1941 een onderzoek verrichtte
naar beroepsmusici in dansorkesten, leidt er bij de jazzmusicus toe “first, to regard himself as
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a creative artist rather than as a commercial entertainer… Second, it imbues him with a deep
scorn for most laymen…In fact, he even scorns the legitimate musician…as merely an
instrumental technician whose musicianship is limited to printed notes.” 6
We dienen hierbij te bedenken dat de meeste jazzmusici emplooi vonden in dansorkesten die
doorgaans voor een gemêleerd publiek optraden. “We have the swingiest of jitterbug kids to
the most conservative of middle-aged dinner dancers, and we have arranged our repertoire to
such a degree that we can please all persons”, verklaarde bandleider Jimmy Dorsey. En
orkesten, zei Benny Goodman, behoren te spelen voor een publiek, niet voor collegamuzikanten: “We don’t try to force the audience around to our way of thinking.” 7 Lastrucci’s
bevindingen dateren van 1941 toen de “swing-era” nog volop woedde en de in tegenstelling
tot de populaire dansorkesten geringere aandacht voor jazz bij de jazzmusici kwaad bloed
zette. En wat gold voor de musici gold evenzeer voor de echte liefhebbers die de commerciële
verwatering verafschuwden. Commercialiteit is voor de jazz daarom juist zo’n probleem,
omdat de authentieke eigenschappen die de muziek haar revolutionaire karakter hebben
gegeven, door de op winst beluste muziekindustrie dreigen teloor te gaan of te worden
bijgesteld tot voor een grote publiek aanvaardbare normen. Zoals we zullen zien was dit ook
bij de verbreiding van de jazz in Nederland het geval.
Jazzliefhebbers
Het is vervolgens interessant te bezien wie die liefhebbers precies waren. Wat waren hun
achtergronden, tot welke generatie behoorden ze en hoe oefenden ze hun hobby uit? In de
loop der jaren zijn verschillende studies verricht naar deze demografische samenstelling van
het jazzpubliek in andere landen. Zo omschreef Harold Horowitz het Amerikaanse
jazzpubliek ooit kortweg als “quite large, and mostly urban, young, white, well-educated, and
from high income-level households.” Maar hij voegt er meteen aan toe dat deze omschrijving
het in verhouding tot hun demografische aandeel relatief veel grotere percentage zwarte
liefhebbers miskent. Bovendien zegt het niets over de manier waarop jazzliefhebbers hun
hobby beoefenden. Gingen ze naar concerten, draaiden ze platen, of beide? 8 Hieruit blijkt dat
aan deze studie slechts een beperkte waarde kan worden toegekend.
Deze uitkomsten wijken nauwelijks af van de gegevens die Eric Hobsbawm in The Jazz Scene
verstrekt. Hij maakt daarvoor gebruik van een in 1958 door de National Jazz Federation van
Engeland geëntameerd onderzoek naar opleiding en beroep van de leden aan de hand van 820
willekeurig gekozen registratiekaarten. Als groep komen de Britse jazzfans daarin, kort
samengevat, naar voren als: “distinctly above the national average in education, skill and
technical qualification, and abnormally well represented in the characteristic occupations of
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the twentieth century.” 9 Onder de 820 geselecteerden bevonden zich slechts zestig meisjes of
vrouwen. Derhalve mag men concluderen dat de jazzbeoefening hoofdzakelijk een mannelijke
aangelegenheid is. Hoewel geen leeftijden waren vermeld, is het, zegt Hobsbawm, evident dat
vrijwel alle liefhebbers jong waren.
De resultaten van vergelijkbare onderzoeken in Duitsland komen hiermee overeen. Een
uitgebreide studie naar het publiek van jazzconcerten is in 1978 verricht door Dollase,
Rüsenberg en Stollenwerk. Zij brachten een scheiding aan tussen de mainstreamconcerten
(mainstream wil zeggen, swing en bebop) en die van eigentijdse muziek. De gemiddelde
leeftijd van de bezoekers van de actuelere jazz was drieëntwintig jaar, en daarmee zeven jaar
jonger dan die van de mainstreamconcerten. Het bezoek van beide categorieën concerten was,
“fast ausschließlich eine Angelegenheit der gebildeten bürgerlichen Mittelschicht.” 10 Het
aandeel Hochschulabsolventen daarbinnen was hoog, eenentwintig procent bij de
mainstreamconcertbezoekers tegen zeventien procent bij de actuele-jazzconcertbezoekers. 11
Vrouwen bleken ook hier onder de bezoekers relatief ondervertegenwoordigd.12
Samenvattend wijst dit onderzoek uit dat jazzconcertbezoekers mannelijk, jong, hoogopgeleid
zijn en een middenklassenachtergrond hebben. Zoals zal blijken wijkt de situatie in Nederland
hier niet van af.
Hoewel jazzliefhebbers gewoonlijk een kleine minderheid vormen in het culturele landschap,
is de aandacht voor de jazz onevenredig groot. Sedert de jaren twintig van de vorige eeuw is
het één van de meest besproken en becommentarieerde culturele uitingen. De jazz heeft een
lange weg afgelegd om tenslotte een plaats in de culturele canon te verwerven. Toch is de
invloed van de muziek op de maatschappij al vanaf het begin enorm. De multi-etnische
popcultuur zou bijvoorbeeld ondenkbaar zijn geweest zonder de jazz. Toen in de jaren vijftig
de blanke variant van de zwarte rhythm & blues - een rechtstreekse vertakking van de jazz rock & roll ging heten, had niemand kunnen bevroeden dat deze trend zou uitgroeien tot de
huidige popmuziekcultuur.

Jazz en andere kunsten
Daarnaast heeft de jazz ook sporen nagelaten in de andere kunsten. In de klassieke muziek, de
danskunst, de literatuur en de beeldende kunsten hebben tal van kunstenaars zich laten
inspireren door jazz. Zowel de Amerikaanse als de Europese klassieke muziek hebben al sinds
de komst van de ragtime aan het begin van de twintigste eeuw bepaalde vormen en elementen
van de jazz gebruikt. Componisten als bijvoorbeeld Charles Ives, Igor Stravinsky, Maurice
Ravel en Darius Milhaud onderkenden niet alleen het belang van de jazz, maar gaven er in
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hun muziek blijk van. Ondanks die erkenning door vele componisten bleven jazz en klassieke
muziek wat de uitvoeringspraktijk betreft vooralsnog strikt gescheiden: de klassieke muziek
op het concertpodium en de jazz in het café.
Ook de literatuur en de beeldende kunst hebben op tweeërlei wijze invloed van jazz
ondergaan. In de eerste plaats, en deze benadering is veruit het meest voorkomend, hebben
beide kunsten jazz als onderwerp gekozen. Verschillende romanciers, dichters en schilders
hebben sinds de jaren twintig van de twintigste eeuw jazzmusici en elementen of symbolen
van de jazz in een of andere vorm uitgebeeld. Interessanter is nog dat kunstenaars ook het
esthetisch principe van de jazz als richtsnoer hebben genomen, al is dat dikwijls moeilijker
aantoonbaar. Townsend noemt de deels geïmproviseerde constructietechnieken van een auteur
als bijvoorbeeld Jack Kerouac, die diens methode beschreef als “being modelled on the
improvisational activity of the jazz performer.” 13
De esthetische jazzbeïnvloeding van schilders komt onder meer naar voren in het
improvisatieproces. Er bestond in feite een “reciprocity between the artists and musicians in
this regard”, zegt de kunsthistorica Mona Hadler. 14 Maar ook al in 1946 had de jazzcriticus
Barry Ulanov jazz in verband gebracht met het opkomende abstract expressionisme. Ulanov
zag parallellen in de wijze waarop de bebop het harmonische palet van de jazz uitbreidde en
de schilders abstracte vormen, platte figuren hanteerden en het perspectief overboord gooiden:
“They have discovered each other, the painters and the jazzmen, and their mutual discoveries
about the function of art, as they had to. For these are the pre-eminent arts of this era in this
country, the provocative, the original arts.” 15
De relatie tussen film en jazz dateert al van het tijdperk van de stomme film, aan het begin
van de twintigste eeuw. Aanvankelijk ging het alleen om pianisten die in de zogeheten
nickelodeons voor de begeleidende (ragtime)muziek zorgden. Dit waren filmtheaters waar
men voor een nickel (vijf cent) de eerste rolprenten kon aanschouwen. In de jaren twintig
produceerde de filmindustrie in Hollywood al meer dan zestig films, waarin op de een of
andere manier de sfeer en de muziek van wat men toen onder jazz verstond in beeld gebracht
werd. Volgens jazzcriticus Chuck Berg kwam het er in het algemeen op neer dat deze films
“the reckless pursuit of hedonistic thrills among the well-to-do” uitbeeldden, geheel in
overeenstemming met de Jazz Age. 16 Met de komst van de geluidsfilm verschenen geleidelijk
de musici en de orkesten op het doek. Vooral door middel van zogenoemde bandshorts, korte
filmpjes ter introductie van een orkest, documentaires, musicals en biografische producties is
de jazz cinematografisch gerepresenteerd. Maar ook trokken speelfilms, waarin orkesten en
musici optraden de aandacht.
Kleinhout

Pagina 6

21-8-2006

We kunnen dus stellen dat de kunsten op de een of andere wijze door de jazz zijn
geïnspireerd. Met name de schilderkunst en de literatuur hebben het improvisatie-element in
de jazz, de vrijheid om spontaan het creatieve proces te sturen, als belangrijk onderkend. Dit
onderzoek tracht daarom de vraag te beantwoorden in hoeverre ook in Nederland kunstenaars
de invloed hebben ondergaan van de Amerikaanse jazz, die met de komst van de bevrijders in
1945 een belangrijke impuls kreeg.

Amerikaanse culturele invloed
Het maatschappelijke klimaat waarin de jazz na de bevrijding weer tot leven kwam, werd
overheerst door een euforische stemming ten opzichte van alles wat Amerikaans was. Dat lag
voor de hand, omdat de Amerikanen van doorslaggevende betekenis zijn geweest bij de op de
Duitsers herwonnen vrijheid. Nederland kreeg zijn politieke vrijheid terug en op het
persoonlijke vlak hervond men de vrijheid om te kunnen gaan en staan, te doen en te laten wat
men wilde. Jongeren, die zich door de jaren heen altijd voelden aangesproken door een
vrijheidslievende mentaliteit, reageerden na de oorlog geestdriftig op de ritmische vitaliteit en
vrijheid uitstralende Amerikaanse muziek. Maar de Verenigde Staten, het land dat als eerste
de vrijheidsidealen van de Verlichting trachtte uit te voeren, stond voor veel meer; het
representeerde het vooruitgangsgeloof met alles wat goed, nieuw en modern was.
Want nooit in zijn geschiedenis, zegt de amerikanist Rob Kroes, “has America been nearer to
us Europeans than during the post-World War II era nor has it ever been so near in so many
respects.” 17 De weldoorvoede en goed uitziende Amerikaanse soldaten met hun aanvankelijke
vrijgevige mentaliteit stonden symbool voor onoverwinnelijkheid. Het psychologische effect
van deze Amerikaanse militaire aanwezigheid was enorm: “They introduced not just
themselves, radiating trust in the future, but in their wake a wide range of cultural artifacts
and symbols of renewal and modernity, prosperity and the good life.” 18 In zeker opzicht
waren het in vele Europese ogen “the new Romans, slightly larger than life”, zegt Kroes.
“They were science fiction come true, representatives of a high technology culture,
consummate organizers, pastmasters of practical intelligence.” 19
Want in het kielzog van de bevrijders was er weldra een omvangrijk steunprogramma op gang
gekomen dat de totaal ontwrichte en vernielde economie moest herstellen. Via deze
Marshallhulp maakte Nederland kennis met tal van nieuwe producten, werkwijzen en
technologie. Vergeleken met andere West-Europese landen was het Nederlands economisch
herstel opmerkelijk. Met de Marshallhulp werd Nederland tevens rijp gemaakt voor de
massaproductie en – consumptie van gebruiks- en verbruiksgoederen, geheel naar Amerikaans
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model. Dankzij die hulp kwam bijvoorbeeld de import weer op gang van de
grammofoonplaten die voor de jazz van onschatbare waarde waren. Deze invloed van
Amerika of amerikanisering, die ook wel ironisch coca-colonization is genoemd, is volgens
velen synoniem met modernisering. 20
De jongeren werden in de eerste plaats beïnvloed door de populaire cultuur van Amerika. De
bevrijdingslegers en de ten behoeve van hun amusement geïnstalleerde radiozenders AFN en
BFN speelden daarbij een cruciale rol. Kroes stelt zelfs: “A whole generation which were in
their late teens at the end of the war were held in thrall by the radiance of vitality of American
culture. Tuning in to the mesmerizing sounds of the American Armed Forces Network late at
night, watching American movies in solitary darkness, was their rite de passage; it would
leave a lasting sediment, layer upon layer over the years, a substratum of affection and
affinity, that goes far to explain the shrillness and ambiguity of anti-American feeling in later
years. 21
Die blijvende aantrekkingskracht van de Amerikaanse populaire muziekcultuur, waarvan
swing en jazz deel uitmaakten, presenteerde zich, zoals eerder opgemerkt, in een klimaat van
(herstelde) vrijheid, maar werd daarentegen zelf ook beheerst door een sterk vrijheidselement.
Te denken valt hierbij niet alleen aan improvisatie, maar ook aan het democratische karakter
van de niet hiërarchisch gestructureerde jazzmuziek, waarin iedereen participeert op basis van
gelijkheid. Deze kenmerken kwamen voort uit een natie

waar in de moderne tijd de

democratie het eerst wortel had geschoten, maar waar tevens een niet als volwaardig
beschouwde bevolkingsgroep verantwoordelijk was voor de muziek die ironisch genoeg wel
gezien wordt als de belangrijkste culturele bijdrage van Amerika aan de wereld.
Vrijheid, democratie en moderniteit in vele gradaties waren kortom de belangrijkste waarden
die de Amerikanen in het naoorlogse Nederland uitdroegen en propageerden. Het is
interessant te bezien welke rol jazz, swing en de door jazz beïnvloede populaire muziek
speelden bij deze Amerikaanse culturele aanwezigheid binnen de Nederlandse muziekcultuur.

Cultureel nationalisme
Maar die populaire muziek bleek desondanks niet de instemming te hebben van de heersende
orde in Nederland. Dat werd duidelijk toen de aanvankelijke euforie van de bevrijding
wegebde en omsloeg in bezorgdheid. Zowel van institutionele zijde als uit de hoek van de
gevestigde elites klonken kritische geluiden die in het vermeend inferieure karakter van deze
“ongeciviliseerde negermuziek” een gevaar zagen voor aantasting van de waarden en normen
van de eigen, “officiële” cultuur. Hieronder verstond men vooral uitingen van hoge cultuur als
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klassieke muziek, opera, ballet en museale kunsten, maar tevens de meer volkse genres als
bijvoorbeeld volksdans en volksmuziek. Die inheemse cultuur diende nu een buffer te vormen
tegen de Amerikaanse massacultuur - waartoe vooral de populaire muziek en de film werden
gerekend. Dit vanuit de burgerlijke instituties en overheden geëntameerde culturele
nationalisme diende te voorkomen dat de Amerikaanse invloed de inheemse cultuur naar de
marge zou drukken. Deze culturele elites vreesden namelijk dat de geijkte hiërarchische
culturele verhoudingen ernstig verstoord zouden geraken, wat zou kunnen leiden tot
normverval onder jongeren.
Moldy Figs vs. Modernists
Om inzicht in de problematiek met betrekking tot de receptie en acceptatie van de jazz te
verkrijgen, is het van belang te weten wat men in deze periode onder jazz verstond. Hoewel
vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw

een intensief debat gevoerd werd over deze

vraag is het niemand gelukt een alom aanvaarde definitie te construeren. Veelal moet men
zich beperken tot het noemen van steeds weer dezelfde kenmerkende elementen, zoals
bijvoorbeeld: improvisatie, swing en specifieke toonvorming. Dat is alleszins begrijpelijk,
omdat muziek een abstracte kunst is die zich moeilijk exact in een definitie laat vatten.
Daarbij komt nog dat de jazz met zijn complexe, multi-etnische achtergrond vanaf zijn
ontstaan onderhevig is aan een continu evolutieproces. Vooral daarom is de definitiekwestie
rond de jazz voortdurend in beweging.
Het is ondoenlijk alle geschillen en misverstanden die zich in de loop van de jazzgeschiedenis
van de eerste decennia hebben voorgedaan bij deze studie te betrekken. Maar we kunnen wel
vaststellen dat vanaf het allereerste begin de kwestie van het verschil tussen de zwarte en
blanke jazz een groot strijdpunt was, en dat ook de rol van commercialisering en de spanning
tussen collectiviteit en individualiteit de gemoederen hebben beziggehouden. Maar deze
strijdpunten vielen weer in het niet bij de “oorlog” tussen de Moldy Figs en de Modernists.
Het begon allemaal in de jaren dertig toen de term “swing” en vogue raakte voor muziek die
op een aantal punten afweek van wat tot op dat moment jazz heette. De voornaamste
veranderingen waren bijvoorbeeld een meer gestroomlijnde ritmiek, waarbij elke tel van de
vierkwartsmaat gelijk geaccentueerd werd en

de opkomst van de solist, waardoor de

collectieve improvisatie van de oorspronkelijke jazz zo goed als verdween. De swingstijl
kreeg later bij puristen zijn “slechte” naam, doordat de (blanke) bigbands steeds commerciëler
muziek gingen maken als gevolg waarvan de jazzelementen steeds meer naar de achtergrond
raakten.
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In zijn boek Jazz: Hot and Hybrid (1938) stelt Winthrop Sargeant dat swing aanvankelijk
gewoon een ander woord was voor jazz: “There was nothing new about hot jazz in 1935. The
finest hot jazz playing had, in fact, long preceded the fad. 22 Maar hij wijst er wel op dat de
radio en de grammofoonplaat de jazz vercommercialiseerden, waardoor het naïeve en
spontane karakter verloren ging. 23
Hugues Panassié concludeert in The Real Jazz (1943) dat deze swing, de nieuwe, uit het hart
van de jazz ontstane, commerciële muziek de oningewijden gemakkelijk kon misleiden. Dat
onwetende publiek “who thinks it knows swing, that what it was really hearing was the work
of inferior orchestras pushed into prominence by publicity, or good orchestras obliged to play
jazz of inferior quality, and attempting to create ‘sensational’ music rather than sincere
jazz.” 24 Deze commercialisering was naar mening van Panassié veroorzaakt doordat de
zwarte jazzbands door liefhebbers en critici op een voetstuk werden geplaatst, als attracties in
theaters begonnen op te treden en meenden hun muziek naar een hoger niveau te moeten
tillen. De grootste bron van ellende was, constateert Panassié, dat jazz met klassieke muziek
werd vergeleken. Zwarte musici begonnen “to imitate it as closely as possible, not realizing
that jazz could not obey the same laws.” Vandaar dat de musici zichzelf dwongen “to refine
the orchestrations”, “regulate their pitch” en “to mitigate the rudeness of their instrumental
tones”. De arrangementen werden daardoor belangrijker dan de improvisaties. We zien hier
de ontwikkeling van de jazz verklaard in termen van lage versus hoge cultuur, waarbij de lage
beter was. (Panassié verwierp ook het denkbeeld dat vooruitgang noodzakelijk was en dat de
muziek voortdurend in beweging moest zijn. Wie in de jaren dertig nog speelde op de wijze
van tien jaar eerder was niet modern en gold als ouderwets.) 25
In zijn Shining Trumpets (1946) vindt Rudy Blesh daarentegen dat swing niets met jazz te
maken heeft. Swing is een blanke aanpassing van de jazz, die ten koste ging van de zwarte
elementen. 26 De commerciële belangen zouden, zegt Blesh, opteren voor het zogenaamde
moderne, “and this modernity is alleged to be a remarkable development from the ‘crude,
early stages of New Orleans jazz.’” Maar zo is het niet, vervolgt Blesh, want swing is een
“reactionary music which sacrifices the truly modern tendencies of polyphonic jazz. Het is
een mythe te denken dat de technisch begaafde

swingmusici de vroege New Orleans

jazzmusici vergelijkenderwijs als onzekere knoeiers stempelen. De swingtechnieken zijn
volgens Blesh uiterlijk indrukwekkend, maar de echt moeilijke zaken die een melodische en
ritmische creativiteit vergen, worden vermeden. 27 Ook Blesh is verder van oordeel dat door de
technische ontwikkeling die de jazz doormaakte, swing geen jazz meer kon worden genoemd.
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De Engelse auteur Rex Harris schreef in 1952 Jazz, een poging, “to vindicate the integrity of
those who have kept jazz alive during the long years of its eclipse behind the meretricious
blaze of artificially exploited swing.” 28 Daarom moet Harris weinig hebben van alles wat de
oorspronkelijke en ware New Orleans jazz verzwakte of bezoedelde. Hij houdt de grote
zakelijke belangen verantwoordelijk voor de exploitatie van de populaire swingbands. Het
publiek dat de theaters en balzalen vol deed stromen, was onder de indruk van wat het hoorde:
”the highly-disciplined aggregations who could churn out one arranged piece after another,
each one meticulously rehearsed down to the last cymbal crash.” Die muziek had, aldus
Harris, niets meer te maken met de volksmuziek van de “negers”. 29
Maar deze intramuzikale controverse onder de jazzliefhebbers in de jaren dertig kreeg een
veel heviger vervolg toen de beboprevolutie een decennium later de gemoederen ging
beheersen. Wat aanvankelijk een scherp, maar in feite tamelijk vredig debat was geweest,
ontpopte zich in de jaren veertig tot een strijd waarin geen middel om de “vijand” in
diskrediet te brengen onbeproefd werd gelaten. De venijnigheden ten gevolge van het verschil
van inzicht tussen de moldy figs en de modernisten hebben gedurende de jaren vijftig
grotendeels de sfeer in de mondiale jazzwereld bepaald. Die wereld die voorheen weliswaar
liefhebbers van uiteenlopende voorkeuren en smaken had gekend, wekte niettemin naar buiten
toe de indruk van een redelijk gesloten front. Maar het nieuwe conflict sloeg daarin een
enorme bres waardoor twee geheel van elkaar gescheiden werelden ontstonden, elk met haar
eigen infrastructuur.
Hoe fel men elkaar belaagde en beschimpte illustreert een stukje van Leonard Feather uit het
tijdschrift Metronome van september 1945: “Just as the fascists tend to divide group against
group and distinguish between Negroes, Jews, Italians and ‘real Americans’, so do the moldy
figs try to categorize New Orleans, Chicago, swing music and ‘the real jazz’. Just as the
fascists have tried to foist their views on the public through the vermin press of Social Justice,
the Broom and X-Ray, so have the Figs yapped their heads off in the Jazz Record, Jazz
Session and Record Changer. The moldy figs are frustrated by their musical illiteracy, just as
they are frustrated by their inability to foist their idiotic views on the public, and frustrated by
the ever-increasing public acceptance of the critics and musicians they hate.” 30 De moldy figs
vergelijken met fascisten die hun gif verspreidden via allerlei obscure blaadjes, dat was de
toon waarop destijds de discussie gevoerd werd.
***
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Over deze strijd tussen jazz en swing/bebop is een levendig academisch debat gevoerd.
Vooral de evolutie van swing naar bebop is van grote belang geweest, omdat het de overgang
markeerde van de jazz als puur vermaaksmuziek, zij het als populaire dansmuziek of als
achtergrondmuziek, naar kunstmuziek. Tot en met de swing was de jazz grotendeels op cafés
en danszalen aangewezen, maar naarmate de bebop terrein won en zich uiteindelijk stevig
positioneerde in het culturele spectrum, kwam er een werkplek bij: het concertpodium.
Hierdoor won de jazz aan prestige, wat een belangrijke mijlpaal was op weg naar volledige
acceptatie.
Scott DeVeaux onderscheidt in zijn historiografisch overzicht, Constructing the Jazz
Tradition (1991), twee factoren die de term “jazz” problematiseerden. Het algemene
enthousiasme voor swing betekende niet automatisch waardering voor of een goed cultureelhistorisch besef van de oude jazz van de jaren twintig. En in de tweede plaats, zegt DeVeaux,
“swing brought both a new musical language and a new economic basis for the music which
threatened to make the earlier style obsolete.” 31 Door het commerciële succes droeg swing het
gevaar in zich dat de essentiële kwaliteiten van de muziek teloor zouden gaan.
DeVeaux stelt dat we de betekenis van dit onderlinge dispuut anderzijds ook niet moeten
overdrijven. Beide partijen wisten zich gesteld tegenover het onverschillige publiek, de
commercie en het culturele establishment. Doordat de gemeenschappelijkheid tenslotte
zwaarder woog dan de verschillen kon men zich vinden in de overkoepelende term “jazz”
voor beide genres. “The concept of a jazz tradition with an honorable past and a hopeful
future”, stelt De Veaux, “ began to emerge as a useful compromise, with the term jazz now
covering both the original ‘hot jazz’ of the 1920s and the swing of the 1930s.” 32
Maar toen in de jaren veertig de bebop opkwam, was het volgens DeVeaux niet onlogisch dat
dit als een nieuw genre werd beschouwd. Anderzijds kon ook de bebop, die vooral in
ritmisch opzicht sterk afweek van de voorafgaande jazz, onder het overkoepelende begrip
“jazz” gerangschikt worden. De Veaux beklemtoont dat vooral die continuïteit onderstreept
werd: “the influence of older musicians on younger ones, or the essential qualities of
improvisation and swing that all styles under the jazz umbrella share.” 33
Of bebop nu beschouwd wordt als een revolutie of als een voortgaande evolutie, is volgens
DeVeaux vooral een kwestie van interpretatie.

Door de continuïteit te benadrukken,

concludeert DeVeaux, “and the general (jazz) over the particular (bebop)”, heeft de
jazzgemeenschap een keus gedaan die bepaalde hoe de muziek voortaan beschreven en
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begrepen diende te worden. 34 Maar een keuze om bebop als een revolutionaire stijl te zien die
geen aanspraak kon maken op de noemer “jazz”, was volgens De Veaux even legitiem
geweest.
Een wetenschappelijke analyse van de tweespalt verscheen in 1995 van Bernard Gendron. Hij
ziet deze hooglopende pennenstrijd als een min of meer natuurlijke reactie op de overgang
van jazz als entertainment (populaire dansmuziek) naar kunstmuziek. De jaren veertig
markeerden die periode waarin een vorm van massacultuur( swing) de definitieve overstap
maakte naar de kunstsector. Het modernisme van de swing was, zegt Gendron, geleidelijk
veranderd in iets dat bebop ging heten, zonder dat het aanvankelijk als het begin van een
nieuwe stijl werd herkend. 35 In de debatten tussen de swingmodernisten (en latere
bebopavant-garde) en de puristen van de dixielandrevival (ook New Orleans-revival of oudestijlrevival genoemd) kreeg een esthetisch discours gestalte dat die transformatie van de jazz
naar kunstmuziek moest legitimeren. De strijd speelde zich zoals gezegd af in tijdschriften
als Metronome en Down Beat die swing en bebop propageerden en in een aantal kleinere
bladen als The Record Changer, H.R.S. Society Rag en The Jazz Record waarin juist de anti’s
onderdak vonden. Het discours voltrok zich rond begripsparen als “genres and brandnames”,
“art and commerce”, “folklore and European high culture”, “progress and the new”,
“technique and schooling”, “affect and antics”, “fascists and communists” en “black and
white”. Dit waren zogenoemde discursive formations, een term die Gendron leende van
Michel Foucault. 36 De kritiek die zich eerder tegen de swing had gericht, vond halverwege de
jaren veertig een nieuw object in de bebop. Men beschuldigde de beboppers onder andere van
een overwaardering van de technische vaardigheden, zoals het gebruik van te gecompliceerde
harmonieën en ritmiek; zij zouden te veel in de ban van de Europese kunstmuziek verkeren en
lijden aan een te veel aan show, maniërisme, jargon en publiciteit.
Gendron legt er de nadruk op dat de in het discours gehanteerde begripsparen niet nieuw
waren, maar oorspronkelijk figureerden in de Europese debatten over het modernisme. 37 Het
nieuwe bestond eruit dat zij waren samengebundeld als onderscheidingscriteria om de
overgang van de jazz als entertainment naar kunst te verklaren. De jazzesthetica waarmee de
puristen de swing- en bebopmodernisten bestookten - het volksmuzikale en het primitieve als
authentieke categorieën - was bijvoorbeeld identiek aan wat aan het begin van de twintigste
eeuw kunstenaars als de surrealisten, Picasso, Milhaud en zo verder bezighield. Gendron
merkt op dat beiden daarbij modernistisch genoemd konden worden; “in the broad sense of
‘modernist’ that applies to European art discourse, the revivalists were as much ‘modernists’
as were their swing adversaries.” En daartoe rekende hij ook de bebopmodernisten. 38 Volgens
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Gendron behoren dus de beboppers zowel als de puristen van de oude-stijlrevival en de
swingaanhangers tot de exponenten van het modernisme, de vernieuwing in de kunsten die
door de grote avant-gardebeweging vanaf omstreeks 1900 is ingezet.
Dit standpunt, dat jazzmuziek tot de veelzijdige expressiemogelijkheden van het modernisme
te rekenen is, vinden we ook bij John Gennari. Musici als bijvoorbeeld Duke Ellington en
Louis Armstrong verdienen een plaats in de canon van het modernisme, omdat ze primitieve
elementen als Afrikaanse tonaliteit en syncopering in hun muziek incorporeerden en omdat
die muziek, de jazz, een voortdurend scheppingsproces is dat de wederkerige band tussen
kunstenaar en publiek beklemtoont. Maar terwijl een beeldend kunstenaar als Picasso werd
gevierd om de wijze waarop hij de Europese kunst injecteerde met vitale, primitieve impulsen
die van Afrikaanse oorsprong waren, werd Armstrong om dezelfde reden gevierd als een
primitieveling, “a creature of instinct, who was struggling nobly to incorporate European
rationalism.” Dat, zegt Gennari, is een gevolg van de lage achting die de jazz aan het begin
van de twintigste eeuw in het Amerikaanse intellectuele leven genoot. 39 Al was die achting
laag, de jazz verkeerde vanwege zijn veranderlijke karakter voortdurend in de voorhoede van
de twintigste-eeuwse kunst. De evolutie van de uit volksmuzikale ingrediënten ontstane New
Orleans-stijl via swing naar bebop en verder naar vrijere vormen, bleek namelijk meer dan
voldoende innovatief om het begrip “avant-garde” te rechtvaardigen.
Desalniettemin werd de jazz, concludeert Gennari, cultureel niet geaccepteerd en heeft hij niet
de intellectuele respectabiliteit van de andere kunsten ondervonden. 40
Toch verschijnen er steeds meer academische studies vanuit verschillende disciplines over
jazz, wat wijst op toenemende wetenschappelijke interesse. Levine spreekt in dat verband van
“an ongoing reversal of a long-standing neglect by historians and their colleagues in many
other disciplines of a central element in American culture.” 41
Burton W. Peretti meent echter dat de stand van zaken met betrekking tot de
wetenschappelijke bestudering van de jazz weinig reden tot optimisme geeft. Hij wijst er
bovendien op dat er “is still a potentially ominous lack of wide interest in jazz among scholars
for whom the music is not a ‘passion’.” Vrijwel alle wetenschappers die jazzonderzoek doen,
zijn zelf jazzliefhebber. Daarmee legt hij de vinger op een zwakte. Want de voordelen van een
wat afstandelijker waarneming, oppert Peretti, zijn op zijn minst het overwegen waard. Ook al
wordt er daarnaast met succes gewerkt aan het opstellen van parameters voor het archiveren
van collecties, research of casestudies, er bestaat nog geen “general model or theory of jazz
studies.” 42
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Ook David Ake, directeur van Jazz Studies aan de Universiteit van Nevada, is in de inleiding
van zijn Jazz Cultures (2002) van oordeel dat “jazz scholarship has yet to find a comfortable
home in the academy”. Uit zijn verdere relaas blijkt echter dat wel degelijk het nodige
onderzoek wordt verricht. Een belangrijk percentage van de jazzstudies, zegt hij, is afkomstig
van wetenschappers uit het buitenmuzikale vakgebied.43 En dit gegeven is weer een
aanwijzing voor het belang van de maatschappelijke connotatie van de jazz.
We kunnen derhalve concluderen dat er met de wetenschappelijke bestudering van de jazz
gestaag vorderingen worden gemaakt, maar dat we nog ver verwijderd zijn van het ogenblik
dat jazz studies een algemeen geaccepteerd vakgebied is in de mainstream van het
universitaire gedachtegoed.
Is de volledige emancipatie van de jazz als tak van wetenschap nog toekomstmuziek,
daarbuiten lijkt de jazz inmiddels volwaardig in de samenleving geaccepteerd. Dat dit is
bereikt was echter een even ingrijpend en complex als langdurig proces. Jazz bleek zo
afwijkend van wat tot dan toe bekend was, dat hij diverse sectoren van de samenleving
beroerde. Complicerende factoren daarbij waren allereerst het feit dat de jazz in overwegende
mate Afrikaans-Amerikaans van oorsprong is. De zwarte Amerikanen zag men veelal als
primitieve mensen wier culturele uitingen qua inhoud en esthetisch niveau niet te vergelijken
waren met de voortbrengselen van de Europese beschaving. In de tweede plaats vond, zoals
we gezien hebben, onder invloed van de showbizz en door de gelijktijdige opkomst van
massamedia als radio en grammofoon een populariserend en nivellerend effect op de receptie
van de muziek plaats. Dientengevolge werd er meegedongen naar en geappelleerd aan de
smaak van het grote publiek. En daarnaast is de jazz in de loop der jaren ook nog regelmatig
van karakter veranderd.
Deze constellatie roept vragen op, vragen van meest ideologische of sociologische aard, die
aanleiding waren tot een intensief academisch debat.
De socioloog Neil Leonard onderscheidt in Jazz and the White Americans (1962) in de jaren
twintig twee groepen tegenstanders van de jazz. De eerste groep omvatte degenen die de
gevestigde waarden en normen beoogden te beschermen, zoals geestelijken, opvoeders en
andere maatschappelijk leidinggevenden als politici en zakenlieden. Daarnaast was er een
groep die economisch dan wel esthetisch van het traditionele muziekbedrijf afhankelijk was,
zoals bijvoorbeeld musici, critici, muziek- en dansleraren. Beide groepen, stelt Leonard,
zagen jazz als een gewelddadige inbreuk op wat door de eeuwen heen esthetisch gevormd was
en als de hoogste vorm van kunst gold. Ook in moreel opzicht was jazz beangstigend, omdat
hij de onderste regionen van de menselijke natuur provoceerde of er juist aan appelleerde.44
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Hieruit bleek dat de heersende elites de nieuwe muziek zagen als een bedreiging voor zowel
de hoogontwikkelde westerse kunst alsook voor de geestelijke en morele volksgezondheid.
Wat dit betreft noemt Leonard het artikel “Does Jazz Put the Sin in Syncopation?” van Anne
Shaw Faulkner in The Ladies’ Home Journal uit 1921 in meerdere opzichten exemplarisch.
Faulkner, onder meer voorzitter van de General Federation of Women’s Clubs, een
filantropische organisatie die zich inzette voor morele verheffing, fulmineerde tegen wat zij
noemde “vulgar cheap jazz music”, gespeeld door een orkest dat instrumenten gebruikte die
“inharmonic, partial tones” voortbrachten als de saxofoon, de klarinet en de trombone. Jazz,
vervolgde ze, diende oorspronkelijk als begeleiding van “the voodoo dancer, stimulating the
half-crazed barbarian to the vilest deeds. The weird chant, accompanied by the syncopated
rhythm of the voodoo invokers, has also been employed by other barbaric people to stimulate
brutality and sensuality.” 45 Leonard meent dat dergelijke uitspraken de angst voor zwarte
Amerikanen hielpen aanwakkeren: “Such notions helped spread fears that Negroes under the
influence of ‘jazz’ would become violent.” 46 Wel toonde Faulkner daarbij begrip voor het
revolutionaire verschijnsel dat zich na elke grote oorlog voordoet en vigerende conventies op
de tocht zet. Maar ze vroeg zich af of de hiermee gepaard gaande onrust die zich bij de
jongelui openbaarde, gedemonstreerd moest worden in de jazz – “that expression of protest
against law and order, the bolshevik element of license striving for expression in music.”
Maar Faulkner was bovenal bevreesd voor de immorele invloed die er van de jazz als
dansmuziek op de jeugd uitging: “(…) the blame is laid on jazz music and its evil influence
on the young people of to-day. Never before have such outrageous dances been permitted in
private as well as public ballrooms, and never has there been…such a strange combination of
tone and rhythm as that produced by the dance orchestras of to-day.” En dat was nog niet
alles, want die dansen als de “toddle” en de “shimmy” noopten de dames tot het uitdoen van
hun in hun bewegingen hinderend korset, in een veelal speciaal daartoe ingerichte ruimte, de
“corset check room.” Dit laatste vormde samen met de mogelijkheid de danszaal tussentijds te
verlaten en de jazzorkesten, drie kwaden die, vond Faulkner, uitgeroeid dienden te worden. 47
Het hier beschreven scala aan culturele, raciale, politieke en morele bezwaren geeft de door
vrees en afkeuring bepaalde geesteshouding weer, waarmee het conservatieve deel van het
establishment de nieuwe muziek en haar bijeffecten aanviel. Van al deze bezwaren was het
raciale element, dat de Amerikaanse samenleving vrijwel van stond af aan heeft beroerd,
wellicht het meest doorslaggevend.
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Jazz als zwarte muziek
Sedert de slavernij is de positie van de zwarten er een geweest van segregatie, discriminatie
en repressie. De in 1865 na een bloedige burgeroorlog afgedwongen emancipatie bracht de
zwarten weliswaar formele vrijheid, maar in hun dagelijks leven merkten ze daar bitter weinig
van, omdat ze grotendeels afhankelijk bleven van wat de blanken hen toestonden. Halverwege
de vorige eeuw traden er wettelijke verbeteringen op die de segregatie ophieven, de zwarten
burger- en stemrecht gaven, waardoor de situatie ten goede keerde. Maar wat veelal niet of
nauwelijks meeverbeterde was het blanke vooroordeel jegens de zwarte medeburgers. Deze in
ruim drie eeuwen gevormde geestesgesteldheid was en is er ook de oorzaak van dat
opvattingen over bepaalde raskenmerken moeilijk uitroeibaar bleken.
Dit raciale aspect heeft bij de weerstand tegen de jazz een rol van betekenis gespeeld, zoals
Anne Faulkners tirade aantoonde. Ook de cultuurhistoricus Burton W. Peretti benadrukt in
The Creation of Jazz dat zwarte musici “always ran up against white America’s refusal to
acknowledge their achievement.” De beperkingen, die de zwarten door de blanke meerderheid
kregen

opgelegd

reduceerden

de

zwarte

musici

tot

tweederangsburgers.

Het

vooruitgangsgeloof en de raciale trots, waarvan de migratie en de zwarte muziek in het
midden van de jaren twintig doortrokken waren, werden volgens Peretti, getemperd door “a
growing awareness of the severe limits placed on black advancement across the nation.” 48
Bleek het Amerikaanse culturele establishment op velerlei niveau de zwarte muziek niet als
een waardevolle artistieke categorie te willen aanmerken, voor de individuele Amerikaan lag
dat dikwijls anders. Ongeveer gelijktijdig met het begin van de opmars van de jazz in
Amerika en Europa, bestond er bij onder anderen avant-garde kunstenaars en intellectuelen
grote belangstelling voor zwarte cultuur. Hoewel er altijd belangstelling geweest was voor
allerlei vormen van exotica, verhevigde zich deze belangstelling vanaf het fin de siècle tot een
trend.
De theorieën van Freud, de ontdekking van primitieve Afrikaanse kunst en de schadelijke
gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor de westerse beschaving, speelden daarbij een
invloedrijke rol. De waarden en normen van het Victoriaanse beschavingsideaal hadden zich
onder meer gekenmerkt door een beteugeling van de fysieke expressiviteit, zoals die zich kon
ontladen in spel, dans en niet in de laatste plaats seksualiteit. Om deze beperkingen te
ontvluchten, keerde men zich tot de zwarte Amerikanen vanwege het wijdverbreide idee dat
dezen door hun afkomst, kleur en lichaamsbouw dichter bij de natuur stonden, en dus van
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verdringing van emotionaliteit geen hinder ondervonden. 49 De zwarte kunstenaars vervulden
aldus een voorbeeldfunctie ten gevolge waarvan ook de jazz bij blanken populair werd.
In Harlem bevonden zich in de jaren twintig tijdens de Harlem Renaissance, een bloeiperiode
van zwarte cultuur, zogeheten black and tans, uitgaansgelegenheden met zwarte artiesten en
dito bedienend personeel, die voornamelijk, meestal zelfs exclusief, bedoeld waren voor een
blanke clientèle. 50 Hier kon men genieten van “primitiviteit” op zijn best in allerhande
locaties, zoals bijvoorbeeld de Cotton Club. Tegen een decor van junglemotieven werden er
revues opgevoerd met opwindende muziek, zang en dans door de beste zwarte entertainers.
Het was aldaar dat Duke Ellington in de jaren twintig, vooral vanwege de live-uitzendingen
vanuit de club, nationale bekendheid verkreeg met zijn jazzmuziek, de zogenoemde
junglestijl. 51
Wat men overigens precies bedoelde met “primitief“, daarover valt meestal alleen in
algemene termen iets concreets te lezen. Het begrip laat zich misschien het best samenvatten
als de gedragingen en uitingen van de “nobele wilde”. Toegepast op zijn eigen muziek, de
jazz, betekent het dat de zwarte die instinctief benaderde. Omdat hij, zoals de mythe leerde,
met meer muzikaliteit was gezegend dan de blanke, wist hij zijn technisch manco uitstekend
te camoufleren. Intuïtie, spontaniteit en een ongebreideld improvisatievermogen zouden
volgens de ingeslepen westerse opvattingen het gemis van een formele muziekopleiding
ruimschoots compenseren. Zwarte musici vertrouwden volgens deze theorie op hun gehoor,
waardoor uitgeschreven partijen derhalve nauwelijks voorkwamen. Ja, deze eigenschappen
fungeerden zelfs als een sine qua non voor goede, dat wil zeggen authentieke jazz. Daardoor
was deze echte jazz voorbehouden aan zwarte musici en resulteerden de weliswaar
goedbedoelde, maar per definitie falende blanke pogingen om creatieve jazz te spelen, in een
bleek aftreksel van het origineel.
Deze denkbeelden zijn inmiddels goeddeels ontmythologiseerd. Ted Gioia schreef in 1989
een artikel, Jazz and the Primitivist Myth, waarin hij stelde dat anders dan dikwijls wordt
aangenomen, een groot aantal van de eerste jazzmusici wel degelijk een muzikale opleiding
had genoten: “the view that jazz was created largely by unschooled and unreflecting
musicians who simply ‘played from the heart’ is, at best highly misleading. As early as Jelly
Roll Morton and Pops Foster, if not before, New Orleans musicians were thinking in fairly
theoretical terms about jazz.” 52 Ook andere musici zouden er alles aan hebben gedaan zich
muzikaal te laten bijscholen. Niettemin hebben kenners en liefhebbers van de oude, “real”
jazz lang gedacht bijvoorbeeld dat technisch meesterschap de creativiteit eerder belemmerde
dan bevorderde.
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Maar primitiviteit kan ook anders worden geïnterpreteerd, zoals hetgeen Sonny Rollins, een
van de beroemdste saxofonisten, daarover heeft gezegd. Wat ik momenteel probeer te doen,
legde hij Eric Nisenson in diens Open Sky (2000) uit, is “to play a more primitive kind of
music. By primitive I mean less industrialized, more basic. Maybe one note instead of ten.
There are more basic tones that convey a deep meaning which was just as important as far
back as man can recall. Perhaps more potent, getting away from this technological society. So
when I say ‘primitive’ I mean sounds closer to nature.” 53 Rollins interpreteert “primitief” als
een streven naar essentiële zeggingskracht zonder overbodige ballast van betekenisloze noten.
Maar hoe primitiviteit ook wordt uitgelegd of gedefinieerd, de zwarte cultuur werd
traditioneel geacht er vol van te zitten. En zij bleek te appelleren aan de smaak van onder
meer het hippe, kunstzinnige deel van de gehele westerse samenleving. Want het waren niet
alleen de Amerikanen die in de jaren twintig van de vorige eeuw de zwarte kunstuitingen
leerden kennen en waarderen.
Ook in Europa en met name in Parijs bloeide in avant-gardekringen de “negrophilia”, zoals
Petrine Archer-Straw haar studie naar de interesse voor zwarte cultuur noemt. In de Franse
hoofdstad bevonden zich relatief veel zwarte militairen die er na de Eerste Wereldoorlog
waren gebleven of ernaar terugkeerden vanwege betere werkgelegenheid of mogelijkheden tot
sociale mobiliteit. Bovendien ontmoetten ze er minder rassendiscriminatie, al bleven ze
ondergeschikt aan de machtsstructuur doordat, zoals Archer-Straw benadrukt, “the white man
was still master in economic terms; only the context changed, from one urban setting to
another.” 54
Het is een paradox van de invloed van zwarte culturele expressievormen dat de attractief
bevonden elementen als bijvoorbeeld de zogenaamde primitiviteit, geprononceerde ritmiek en
de schijnbaar ongebreidelde vitaliteit, dezelfde waren als die door tegenstanders werden
gekritiseerd. En het zijn dezelfde elementen die bepaalden wat goede, authentieke jazzmuziek
was en wat niet. Jazz was vooral muziek van de zwarten, omdat, zo was de algemene
opvatting, hun Afrikaanse afkomst zich nu eenmaal niet verloochende. De van nature
meegekregen muzikale eigenschappen zouden hen een grote voorsprong op de blanken geven.
Naast motieven van raciale aard bestonden er echter nog andere redenen om jazzmuziek als
een minder hoogstaand genre af te wijzen. De historicus Lawrence W. Levine wijst erop dat
de negatieve kritiek op de jazz samenhing met de wijze waarop rondom 1900 over cultuur
werd gedacht, en dan met name Cultuur met een hoofdletter. Cultuur in deze zin werd
voorafgegaan door het adjectief “high” en stond gelijk aan “refinement”. Deze Cultuur,
resultaat van een eeuwenlang scheppingsproces, was harmonieus en sterk eurocentrisch
Kleinhout

Pagina 19

21-8-2006

gericht, overtuigd als men was dat Europa het goede voorbeeld gaf. Als een relatief jonge
natie met een koloniaal verleden, trachtte Amerika “to define itself in the shadow of the
former imperial power.” Bovendien droeg Cultuur een exclusief en complex karakter waarvan
men slechts deelgenoot kon worden door uitgebreide studie en oefening. En in het algemeen,
stelt hij vast, werd de Cultuur-consument een tamelijk passieve rol toebedeeld. Dit verbreedde
de kloof tussen schepper en publiek. Maar het opmerkelijke is dat die culturele tweedeling
eigenlijk pas aan het einde van de negentiende eeuw ontstond. 55
Levine legt in zijn boek Highbrow/Lowbrow: The Emergence of Cultural Hierarchy in
America uit dat in de negentiende eeuw dat onderscheid tussen lage en hoge cultuur niet
bestond. Verschillende vormen van kunst als bijvoorbeeld de toneelstukken van Shakespeare
en de opera werden door alle Amerikanen gewaardeerd. Pas aan het eind van die eeuw
ontstond er ten gevolge van uiteenlopende oorzaken geleidelijk een kentering, die tenslotte de
strenge scheiding tussen hoog en laag teweegbracht. De cultuurrelativist Levine betreurt die
dichotomie, omdat hij vindt dat daardoor waardevolle bijdragen van de populaire cultuur,
zoals jazz, onvoldoende worden onderkend. 56
Jazz had volgens Levine niets van dat verhevene, van wat onder “highbrow” werd verstaan,
omdat hij als een lage vorm van cultuur werd gezien. Jazz was nieuw, rauw, onharmonisch,
toegankelijk en vond zijn oorsprong in Afrika. Jazz speelde zich dikwijls af temidden van een
lawaaiig publiek dat danste, applaudisseerde en de distantie tot de uitvoerende musicus
vrijwel ophief. 57 Jazz vormt, besluit hij, een opwindend en integrerend deel van de
Amerikaanse cultuur en “tells us much about what was original and dynamic in American
culture even as it reveals to what extent our (…) cultural attitudes had not yet weaned
themselves from the old colonial patterns of the past.”58 Die bevrijding van die koloniale
culturele erfenis was aan het begin van de twintigste eeuw echter nog bij lange na niet
gerealiseerd. De jazz bleek voor het Amerikaanse establishment vanaf zijn ontstaan een niet
in het officiële culturele palet inpasbare muziek, zoals Leonard en Levine in hun beider visie
hebben aangetoond. Maar Levine heeft bovendien een gegronde reden aangevoerd voor
academische bestudering van de jazz. Hoe kunnen we anders een juist beeld verkrijgen van
onze Amerikaanse geschiedenis en onszelf, als we dit centrale element negeren.
Uit het voorafgaande kunnen wij vaststellen dat het debat inzake de acceptatie van de jazz
zich in de Verenigde Staten vooral concentreerde rond drie thema’s: ras, culturele hiërarchie
en moderniteit. Het is de vraag in hoeverre dit ook gold voor de verbreiding in andere landen
als Nederland.

Kleinhout

Pagina 20

21-8-2006

Voor een goed begrip van de situatie in Nederland is het daarom zaak om de verschillende
attitudes ten opzichte van de receptie van de jazz in de Verenigde Staten en Europa te
vergelijken.

Receptie van de jazz: VS versus Europa
Over de receptie van de jazz in Amerika en Europa deden en doen veel verhalen en mythen de
ronde. De traditionele beeldvorming, zoals die in de jazzliteratuur werd gepresenteerd, kende
de Europeanen van meet af aan een meer authentieke jazzbelangstelling toe dan de
Amerikanen. De eersten zagen jazz niet louter als amusement, maar vooral als kunst. In de
Verenigde Staten, zo luidde de algemene opvatting, had men nooit ten volle de betekenis van
de jazz begrepen en erkend. Deze grotere en wezenlijkere belangstelling voor de jazz in
Europa was tevens weerspiegeld in de journalistiek en literatuur. De eerste serieuze
publicaties zouden op naam van Europeanen staan. Alhoewel er ook in Europa

veel

tegenstand bestond, stelt Levine dat “jazz was accorded a more positive critical reception in
Europe during those early years than it was in its own country.” 59 De Amerikaanse
cultuurbewakers hadden volgens hem altijd het standpunt gehuldigd dat, indien de
Europeanen de Amerikaanse cultuur en technologie ten voorbeeld stellen, we pas echt aan hen
gelijkwaardig zijn. 60 Daarom kon de Fransman Philippe Adler in 1976 schrijven: “It required
the stubbornness of Europeans to convince America that she had…given birth to one of the
most dazzling arts of the twentieth century”. 61
De gerespecteerde Duitse jazzauteur Joachim-Ernst Berendt gaf echter in 1989 in een van de
laatste edities van zijn Das Jazzbuch hiervoor een heel pragmatische verklaring. Jazz, stelt hij
vast, was weliswaar in Amerika ontstaan, maar de jazzkritiek had een Europese primeur.
Anders dan in Amerika waar jazz nog lang als “eine bessere Art von Zirkusmusik” werd
beschouwd, was onder “den Künstlern und Intellektuellen Europas der Jazz als
ernstzunehmende Kunst akzeptiert.” 62 Berendt geeft hiervan een aantal voorbeelden: de eerste
serieuze waardering van de jazz kwam van de Zwitserse dirigent Ernest Ansermet in 1919;
het eerste serieuze jazzboek was van de hand van een Belg, Robert Goffin in 1929 (moet zijn
1932 HK.) en het eerste jazztijdschrift werd aan het eind van de jaren twintig door de
Fransman Hugues Panassié uitgegeven. Tenslotte stelde eveneens een Fransman, Charles
Delaunay, eind jaren dertig de eerste jazzdiscografie samen. Voorts noemt hij verscheidene
musici uit de jaren zestig en zeventig, wier belangrijkheid in Europa veel eerder erkend werd
dan in Amerika. 63
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De jazzhistoricus Collier had echter in 1988 The Reception of Jazz in America gepubliceerd een werk dat Berendt overigens kende - waarin hij het beschikbare relevante feitenmateriaal
had onderzocht en tot een geheel tegengestelde conclusie was gekomen. Het zou te ver voeren
alle door hem aangevoerde kritiek inzake een eerdere Europese erkenning van de
belangrijkheid van de jazz hier te bespreken. Daarom moeten enkele interessante bevindingen
volstaan. Hoofdverantwoordelijke voor de mythe dat Europa de jazz eerder apprecieerde zou
de Amerikaanse linkse politieke beweging zijn. Want, zo redeneert Collier, het linkse kamp
zag jazz als de volksmuziek van een “colonized nation”. 64 Volgens Collier koesterden
vooraanstaande jazzpublicisten als John Hammond, Charles Edward Smith, Otis Ferguson,
Rudi Blesh alsook veel jazzfans op zijn minst linkse sympathieën. En voor deze auteurs was
Amerika in de jaren dertig niet langer “de shining forward face of the world; that role now
belonged to the U.S.S.R., where the great social experiment was going on.” Uit deze
gedachtegang volgde, aldus Collier, dat de Amerikaanse middengroepen, die zich vrijwel
uitsluitend om het materiële gewin bekommerden, nauwelijks belangstelling toonden voor
“the subtle beauties of jazz.” 65 Daarom blijkt deze visie een fascinerend geval van zelfbedrog
“of a whole group of people managing to believe what they wanted to believe, despite the
facts.” 66
In werkelijkheid, betoogt Collier, kon de vroege jazz zich juist in Amerika ontwikkelen
dankzij de steun van miljoenen blanken. Vervolgens was ook verreweg het grootste deel van
de aanhang tijdens het swingtijdperk blank. 67 Collier toont met voorbeelden aan dat de
receptie van de jazz in Engeland, Frankrijk en andere landen van vooral West-Europa in de
eerste decennia minder voorstelde dan doorgaans is aangenomen. Hij concludeert dan ook:
“in Europe jazz has always played a secondary, if lively, role in the culture, somewhat akin to
the interest in folk music in America; in the United States jazz has been, right from the
beginning, a part of the cultural mainstream, known to all, understood to one degree or
another by the majority, and of real interest to a substantial minority. 68 Omdat jazz, zegt hij,
onverbrekelijk deel uitmaakte van de Amerikaanse cultuur, kwamen alle Amerikanen ermee
in aanraking. Bij de Europeanen lag dat anders; zij dienden zich de muziek als het ware te
verwerven. Elders in deze publicatie benadert hij van deze materie een andere aspect, als hij
stelt dat: “To Americans jazz was a live music, which they heard in clubs and dance halls; to
Europeans it was solely a recorded music, and what they heard was only a distorted reflection
of what Americans were seeing and hearing at home.” 69 Het lijkt evident dat wie
voornamelijk op platen is aangewezen, een andere ervaring opdoet dan wie muziek live kan
horen.
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Wat de Europese aanspraak op het eerste serieuze jazzboek en het eerste jazzblad betreft, dat
bestrijdt Collier niet met zoveel woorden. 70 Wel voorziet hij die uitspraken van enkele
kanttekeningen. Uit dat boek, Robert Goffins Aux frontières du jazz (1932), blijkt volgens
Collier voornamelijk een schromelijk tekort aan goede informatie, waardoor het de plank
missloeg. Goffin verwarde onder andere de muziek van Paul Whiteman met hotjazz,
beschouwde de liedjesschrijver Irving Berlin als een belangrijk jazzcomponist en vergat bij
zijn behandeling van de ontstaansgeschiedenis King Oliver en andere zwarte New Orleans
jazzpioniers. 71
Om het Europese idee dat Amerika in de jaren twintig nauwelijks serieuze jazzcritici had
voortgebracht te ontkrachten, voert Collier er een aantal op van wie Carl Van Vechten, Robert
Darrell en Abbe Niles zijns inziens een uitstekend inzicht toonden. Van hen is Van Vechten
waarschijnlijk de bekendste vanwege zijn engagement met de “Harlem Renaissance”. Darrell
“can make a fair claim to be called the first jazz critic”, omdat hij niet alleen de eerste was die
gedurende een vijftal jaren regelmatige kritieken schreef, maar ook volgens Collier beter
schreef dan wie ook waar ter wereld. Bovendien stelde hij in 1932 een Ellington discografie
samen, die de eerste in zijn soort was. Niles, ten slotte, begon als kenner van volksmuziek,
maar ontpopte zich gaandeweg als een iemand wiens jazzpercepties “were in terms of today’s
critical views, about seventy-five percent correct.” 72
Gennari meent daarentegen dat Collier zich ten aanzien van Robert Darrell hogelijk vergist
heeft. Bij de laatste, betoogt Gennari, schort het aan begrip voor de jazzesthetiek. Dat zou
blijken op het voortdurend hameren op het feit dat de jazz de invloed van de Europese traditie
behoefde om boven zijn milieu uit te stijgen. In de muziek van Duke Ellington, Louis
Armstrong of Earl Hines wees hij bij herhaling, toont Gennari aan, op overeenkomsten met
Europese componisten: “he had seen through their negro skin to hearts and minds that were
committed to superior European cultural values.” Gennari suggereert hiermee dat Darrell
aldus handelde om zich te rechtvaardigen tegenover zijn wat de jazz betreft bevooroordeelde
leespubliek. 73
Voor John Gennari is de theorie dat Amerikanen vanaf het ontstaan van de jazz deze muziek
meer apprecieerden en royaal hebben gesteund echter te optimistisch, eveneens zonder dit met
afdoende bewijzen hard te maken. 74
Ook de Britse historicus Eric Hobsbawm heeft er meermalen van getuigd dat de jazz in
Amerika op minder echte aanhang kon rekenen dan in Europa: “Paradoxical though it may
seem, the specialized jazz public in the U.S.A. has always been relatively, and probably
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absolutely, smaller than in Europe, though the public exposed to some kind or other of jazz
has been much larger”, verkondigde hij in 1961 en opnieuw in 1993. 75
Dan Morgenstern vatte de discussie als volgt samen. Enerzijds, stelt hij, onderkenden
Europese intellectuelen eerder het belang van de jazz dan hun Amerikaanse collega’s,
anderzijds was “appreciation of jazz much more widespread among culturally aware
Americans than the history books would lead one to believe, even in the 1920s.” 76
Alhoewel ongetwijfeld nog uitgebreider onderzoek nodig is voordat het debat tussen voor- en
tegenstanders van de problematiek rond de Europese suprematie inzake onderkenning van de
jazz als kunst, definitief zijn beslag krijgt, lijkt de zaak inmiddels redelijk helder. De
uitkomsten van dit debat zijn daarom zo belangrijk, omdat de vraag naar de betekenis van de
jazz voor de cultuur in het geding is. En het antwoord op die vraag heeft consequenties voor
de positiebepaling en dus voor de waardering van de jazz.

Was, zoals Levine aangaf, Europa voor de Amerikaanse culturele elites een wenkend
voorbeeld, ook bij het wegen van het artistieke belang van de jazz hebben de Europeanen
wellicht een gidsfunctie vervuld. Hun grotere distantie tot de ontstaansgeschiedenis en de
daarmee verbonden etnische problematiek, zouden hen eerder het belang van de jazz hebben
doen inzien. Ook al bekritiseerden ze de jazz aanvankelijk als een inbreuk op alles wat hen
muzikaal dierbaar was, een klein aantal voortrekkers begreep alras met authentieke kunst van
doen te hebben. Voor de Amerikanen was jazz een in het culturele aanbod geïncorporeerd
amusement van zwarte origine. Daardoor zou het, als we Collier goed begrijpen, in de relatief
jonge natie Amerika langer hebben kunnen duren, alvorens het besef dat jazz meer was dan
entertainment postvatte. Wat uiteraard niet wil zeggen dat het aantal liefhebbers er minder
was. Integendeel, de jazz had zich waarschijnlijk, zoals Collier erkent, nooit kunnen
ontwikkelen en handhaven zonder massale blanke publieke steun. Alleen: elk individu dat een
concert bijwoont is nog geen echte liefhebber, laat staan kenner. En juist uit de deskundigen
komt het aantal critici en auteurs voort, aan de competentie waarvan het land zijn status
binnen de mondiale jazzgemeenschap ontleent.
In het bovenstaande debat over de acceptatie van de jazz in de Verenigde Staten en Europa
bleek met Europa eigenlijk alleen enkele landen uit het westelijke deel bedoeld te zijn,
Engeland, Frankrijk, België en Duitsland. Natuurlijk hebben andere regio’s van Europa de
jazz ook in meerdere of mindere mate hartelijk begroet, maar zij speelden in dit debat geen
rol.
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Hoe de eerste jazz in Nederland is ontvangen is uitvoerig beschreven door Kees Wouters in
zijn Ongewenschte muziek. De bestrijding van jazz en moderne dansmuziek in Duitsland en
Nederland 1920-1945 (1999). 77 In dit werk wordt uitgelegd hoe van officiële zijde werd
gepoogd de oprukkende jazz een spaak in het wiel te steken. Vóór de oorlog al, maar ook en
vooral aan het begin van de jaren veertig. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de Duitse
bezetters en hun Nederlandse handlangers de dienst uitmaakten, verhevigde zich de
tegenstand. Had men de jazz voordien node geduld, de Duitse bezettingsautoriteiten verzetten
zich daadwerkelijk tegen de jazz via diverse voorschriften en verordeningen. Jazz werd gezien
als primitief, onbeschaafd en volgens de nationaal-socialistische ideologie volksfremd en dus
uit den boze. Het officiële ontmoedigingsbeleid was echter niet altijd even efficiënt, zodat
tijdens de oorlog het jazzvuur weliswaar gereduceerd was tot een spaarvlammetje, maar nooit
is gedoofd.

De jazz in Nederland na 1945
Waar het onderzoek van Wouters ophoudt, begint het onderhavige naar de receptie en
acceptatie van de jazz in Nederland na de bevrijding. Studies naar jazz zijn wetenschappelijk
interessant, omdat de uitstraling van de muziek naar vele sectoren van de maatschappij groot
is. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan de invloed van de jazz op de ontwikkeling van de
popmuziek. Daarnaast is het interessant te zien of er vergeleken met de jaren twintig, dertig en
de oorlogsperiode, iets is veranderd in de attitude van gezagsdragers van overheids- en
particuliere instellingen. De vragen die hierbij aan de orde komen richten zich voornamelijk
op de problematiek die in de voorafgaande pagina’s reeds is behandeld. Deze problematiek
kan worden uitgesplitst in drie te onderscheiden, maar niet streng te scheiden gedeelten: de
fundamentele discussie over de aard en afbakening van de jazz; het debat tussen de
aanhangers en de tegenstanders; en de infrastructuur. Omdat deze gedeelten wederzijds op
elkaar betrokken zijn, is het onvermijdelijk dat enkele aspecten vanuit verschillende
invalshoeken aan de orde worden gesteld. Zo is zowel bij de aanhangers als de tegenstanders
de vraag relevant wat er onder jazz verstaan dient te worden. De pluspunten bij de ene groep
zijn namelijk vaak de minpunten bij de andere.
Die vraag naar wat jazz is, is belangrijk omdat niet iedereen onder jazz hetzelfde verstond.
Een aantal factoren speelde daarbij een rol. Allereerst was de muziek door de ontwikkelingen
die ze in de loop der jaren heeft doorgemaakt dusdanig van karakter veranderd dat ze dikwijls
voor velen niet langer als jazz herkenbaar was. Daarnaast werd alle Amerikaanse populaire
muziek veelal jazz genoemd. En doordat goede verklarende jazzliteratuur voor de jongste, in
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de oorlog opgegroeide en geïnteresseerde generatie niet of nauwelijks voorhanden was, werd
die vraag naar de afbakening van jazz actueel. Vervolgens gaat het erom de criteria vast te
stellen op grond waarvan destijds beslist werd of een bepaalde soort muziek al dan niet jazz
mocht heten. De uitkomsten hiervan kunnen ons het een en ander vertellen over de mentaliteit
van althans een deel van de naoorlogse bevolking.
Het tweede segment onderzoekt de argumentatie van de voor- en tegenstanders van de
jazzmuziek. De voorstanders, ofwel de liefhebbers en degenen die de positieve elementen van
de jazz wisten te benoemen, stonden tegenover een front van allerhande burgerlijke
gezaghebbers voor wie jazz op enigerlei wijze onverkieslijk was dan wel in potentie tot
riskant sociaal gedrag kon leiden. We krijgen bijvoorbeeld een idee hoe er destijds over
Amerikaanse invloeden en moderniserende tendensen werd gedacht. Vervolgens worden de
standpunten verduidelijkt van hiermee onverbrekelijk verbonden zaken als de verhouding
tussen de hoge westerse kunstuitingen contra de populaire cultuur en de AfrikaansAmerikanen als “uitvinders” van de jazz. De aldus onderzochte motiveringen van overheden,
maatschappelijke organisaties en personen verschaffen ons een geïntegreerd beeld van de
culturele waarden waarop de geestelijke wederopbouw gefundeerd was.
De infrastructuur van de jazz omvat de radio, grammofoon, jazzperiodieken en de jazzclubs.
De periodieken, waaronder landelijk verspreide bladen en clubkrantjes, hebben geen aparte
behandeling gekregen. De voornaamste reden is dat er in de onderzochte periode, afgezien
van de clubkrantjes, die een dikwijls vluchtig bestaan leidden, weinig speciaal aan jazz
gewijde tijdschriften bestonden.
De frequentie waarmee jazzmuziek door de verschillende omroepverenigingen werd
uitgezonden, geeft een indicatie van de belangrijkheid van die muziek. Ook is het interessant
de argumentatie te vernemen waarom sommige zendgemachtigden met jazz niets te maken
wilden hebben. Vervolgens blijkt uit de hoeveelheid gedistribueerde grammofoonplaten de
mate waarin de Nederlander in jazz geïnteresseerd was. Bij de drie onderzochte jazzclubs
ging het in de eerste plaats erom de hoedanigheid van de Nederlandse clubbezoeker te
bepalen. Wat waren jazzliefhebbers die zich in clubs organiseerden voor mensen, uit welk
milieu kwamen ze en wat was hun opleidingsniveau? De antwoorden hierop vertellen ons iets
over de bevolkingsgroep die wellicht het meest serieus en receptief was ten aanzien van de
jazz. Hierbij zij aangetekend dat clubbezoekers een select gezelschap waren en dat de voor
jazz ontvankelijke jeugd in het algemeen aan bod komt in een apart hoofdstuk. Op die plek
wordt uitgebreid besproken hoe zij zich tot de jazz verhield en welke problemen daarmee
verband hielden.
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Methode van onderzoek
Naast het raadplegen van primaire en secundaire bronnen heb ik nogal intensief gebruik
gemaakt van mondelinge bronnen. Dit onderwerp leende zich namelijk bij uitstek voor een
vorm van oral history omdat veel van wat er in die beginperiode na de oorlog is gebeurd niet
of gebrekkig is vastgelegd. Zoals bekend is oral history inmiddels voor de wetenschap een
waardevol, zij het niet onomstreden hulpmiddel ter verkrijging van historisch belangrijke
informatie. Ondanks de nadelige kanten ervan zoals een subjectieve inkleuring, interpretatie
en manipulatie van data, of de invulling van niet volledig door het herinneringsbeeld
gecontroleerde feiten, kunnen interviews met betrokkenen de geschiedenis verlevendigen.
Daar bij de behandeling van een onderwerp niet is afgegaan op de uitspraken van één
persoon, maar op die van meerdere, lijkt mede gezien de grote mate van overeenkomst de
betrouwbaarheid van de uitspraken voldoende.
Interviews met musici die in de periode muzikaal actief zijn geweest, of met een auteur,
criticus of liefhebber die op hun beurt de jazzwederopbouw anderszins vorm hebben gegeven,
hebben veel verhelderd van wat aanvankelijk in duisternis gehuld was. Zo is bij het inleidende
hoofdstuk over de bevrijdingsfeesten, naast het door mij uit de literatuur verzamelde
materiaal, dankbaar gebruik gemaakt van de getuigenissen van een aantal musici, van wie
helaas sommigen inmiddels zijn overleden. Ook de commentaren van enkele musici die
destijds aan het conservatorium studeerden, alsook de bijdragen van toenmalige
jazzclubbezoekers geven respectievelijk uitsluitsel over de houding van het conservatorium
ten aanzien van de jazz en over de identiteit van de clubbezoekers.
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Oorsprong en ontwikkeling van de jazz
Er is geen precieze datum bekend waarop voor het eerst jazzmuziek is gemaakt. Maar
vast staat wel dat dit in ieder geval aan het begin van de twintigste eeuw moet zijn
geweest. Dat valt althans af te leiden uit in de jaren twintig verschenen
grammofoonplaten met muziek die als zodanig werd aangeduid. 1
Jazz ontstond uit een vermenging van Afrikaanse en Europese muzikale elementen. De
naar Amerika verscheepte slaven kwamen in aanraking met een hun vreemde cultuur,
waarmee ze zich via een proces van geleidelijke accommodatie vertrouwd hebben
gemaakt. Die aanpassing verliep niet volgens procedures waarbij de zwarte slaven zich
de westerse verworvenheden klakkeloos toeëigenden. De hun aangereikte elementen
vermengden zich met restanten van het Afrikaanse erfgoed, waaruit na verloop van tijd
een eigen muziekcultuur ontstond. De belangrijkste schepping van dit proces van
creolisering was aanvankelijk de spiritual; dit was een in verschillende versies
voorkomende adaptatie van de religieuze liederen, psalmen en hymnen, van de
Amerikanen. De slaven maakten zich die eigen tijdens de door hen in blanke kerken
bijgewoonde godsdienstoefeningen. Toen zij in de gelegenheid werden gesteld
zelfstandig eigen kerkdiensten te houden, ontstond de folkspiritual. Van latere datum
was een tweede door zwarten gecreëerde, op religieuze muziek gebaseerde liedvorm, de
gospelsong. Anders dan de spiritual was gospel voornamelijk te horen in de holiness en
sanctified churches van het gewone volk in stedelijke gebieden, waar extatische
beleving onontwarbaar met religiositeit verknoopt was. De hierbij optredende ritmische
begeleiding, zowel door middel van handgeklap en voetgestamp als met behulp van
instrumentarium, vormde een integraal bestanddeel van de dienst. Naast de folkspiritual,
de volkse variant van de meer gecultiveerde negrospiritual zoals de wereld die heeft
leren kennen, ontstond de worksong. Worksongs kwamen en komen voor als
groepszang, bijvoorbeeld tijdens arbeid in het veld, aan de spoorwegen, aan de
havenkade of in de gevangenis. Deze zang vertoonde het zogeheten call-and-responsepatroon, waarbij de leider een regel voorzong die door de groep werd herhaald. 2 De
thematiek varieerde met de aard van het werk, maar heimwee, liefde, religie en
aanvaringen met de wet waren enkele constanten. De etnomusicoloog, Harold
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Courlander, vroeg zowel Afrikanen als zwarte Amerikanen wat worksongs voor hen
betekenden. Uit de eensluidende antwoorden bleek dat de zang buitengewoon
functioneel was. Zo zei een spoorwegarbeider uit Alabama: “Man, singing just naturally
makes the work go easier. If you didn’t have singing you wouldn’t get hardly anything
out of these men.” 3 We dienen hierbij te bedenken dat Courlander zijn speurwerk
verrichtte omstreeks 1950 (toen de blues als genre reeds lang bestond). De pioniers op
het gebied van bluesresearch rond 1900 hadden het heel wat moeilijker. Het worksongmateriaal dat de eerste blues als grondstof diende, was, aldus bluesonderzoeker Samuel
B. Charters in zijn boek The Country Blues, nogal onsamenhangend: “It was so
fragmentary that most of the men collecting songs and music in the South made no
mention of ‘blues’, which were still short, formless cries, unnoticed in the endless work
chants.” 4 Hieruit blijkt dat de overgang van worksong naar blues haast onmerkbaar
verliep. Uit de blues ontwikkelde zich een gestandaardiseerd schema van twaalf maten,
dat eveneens instrumentaal vertolkt werd. En deze blues, of beter gezegd het alles
doordringende bluesgevoel dat in alle zwarte muziek manifest is, vormt het hart van de
(zwarte) jazz. Blues bevat karakteristieke elementen als de blue notes, laag geïntoneerde
kleine tertsen, kwinten en septiemen. Samen met glissandi, slurs, smears en andere
toonkleurende effecten maken deze deel uit van de essentialia van de jazz. De reeds
genoemde gospelsong vertonen naar hun aard een sterke overeenkomst met deze
seculiere blues. 5 Blues werd bovendien ook zowel qua melodievoering en tekstuele
inhoud grotendeels geïmproviseerd.
Maar jazz als resultante van een complexe muzikale achtergrond, heeft zijn wortels niet
alleen in de gezongen liedvorm. Naast vocale muziek waren er instrumentale invloeden
van velerlei herkomst.
In de minstrel shows, waarmee blanke (in blackface) en zwarte gezelschappen na de
Burgeroorlog (1861-1865) rondtrokken, was behalve voor zang, dans en comedy ook
plaats ingeruimd voor muziek. Banjo, gitaar, viool, slagwerk, later uitgebreid tot grotere
ensembles, begeleidden niet alleen de artiesten, maar figureerden tevens als zelfstandige
act. Het muzikale repertoire omvatte de denigrerend gelabelde coon songs
(negerliedjes), plantation songs en religieuze liederen. Omstreeks de eeuwwisseling
raakte minstrelsy uit de gratie om plaats te maken voor onder meer, vaudeville en

2

traveling shows, revue-achtig amusement, waarin ragtime- en bluesartiesten emplooi
vonden. 6
Afgezien van deze showorkestjes bestond er al sedert lang een zwarte string- en
brassband-traditie. Veelal geënt op respectievelijk blanke dansorkestjes en militaire
bands verschaften ze muziek voor alle gelegenheden. Zo gaven ze acte de présence op
bals, picknicks en begrafenissen of maakten ze als straatorkest een rondgang.
De eerste door zwarten ontwikkelde instrumentale muziekvorm was de eind
negentiende eeuw uit de minstrel bands ontstane ragtime. Ragtime werd gespeeld door
rondreizende pianisten en is gebaseerd op diverse zwarte volksmelodietjes (coonsongs)
en marsachtige dansmuziek, zoals dat tot uitdrukking kwam in de destijds populaire
cakewalk. 7 Alhoewel ragtime in eerste instantie geschreven pianomuziek was, werd hij
ook bewerkt voor andere instrumenten. Peter Gammond merkt in zijn boek, Scott Joplin
and the Ragtime Era, op, dat ragtime niet alleen bij uitstek geschikt was om op de piano
te worden vertolkt, maar ook dat het een praktische reden had: (...)”the piano was the
popular instrument of the day, gracing even the poorest front parlours of America as it
did in England and elsewhere. It was the ‘sheet-music era’ with most music being either
piano solo or song.” 8
De kwintessence van deze muziek is het gebruik van syncopen; gesyncopeerde muziek
kenmerkt zich door een vloeiend ritmisch- en melodisch patroon dat de accenten daar
legt waar ze het minst worden verwacht. Een uit meerdere melodieën opgetrokken
ragtimecompositie wordt van een harmonische basis voorzien door een zogenaamde
hoempa-bas, een aan de mars en two-step ontleende ritmische figuur. De betekenis van
ragtime ligt in het feit dat het de eerste zwarte muziekvorm was die in Amerika en
Europa populair werd, de song- en dansstijlen veranderde en tal van klassieke
componisten beïnvloedde. Ragtime veroorzaakte “a total musical revolution, the first
great impact of black folk culture on the dominant white middle-class culture of
America.” 9
Al deze invloeden, de religieuze zowel als de seculiere met als voornaamste de blues en
de ragtime, vormden de bouwstoffen voor de latere jazz.

***
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Hoewel jazz aan het begin van de twintigste eeuw overal in Amerika te horen was, geldt
New Orleans als het beste voorbeeld van een stad waar de jazz gestalte kreeg. Daarvoor
bestaan enkele redenen, waarvan de belangrijkste de demografische verscheidenheid en
de Franco-Spaanse muziekcultuur zijn. In het uitgaansleven mengden zich diverse
etnische bevolkingsgroepen op een wijze die in andere steden als intolerabel gold. In
New Orleans hadden zwarten in de Reconstructie-periode voldoende politieke macht
om het burgerrechtenbeleid gunstig te beïnvloeden. Bovendien waren er genoeg rijke
zwarten die discriminerende instanties eventueel voor het gerecht daagden. 10 In dit
betrekkelijk vrijzinnige klimaat trad een bonte verzameling solisten en bands op voor
een al even divers samengestelde clientèle.
Maar na het einde van de Reconstructie-periode (1865-1877) raakten de tegenstellingen
tussen blank en zwart in de zuidelijke staten geleidelijk enorm verscherpt. Deze
polarisatie kwam tot uiting in de afkondiging van allerlei segregatiemaatregelen. Vooral
na de bekrachtiging hiervan door het Hooggerechtshof, het zogeheten “Plessy versus
Ferguson” decreet van 1896, separate but equal, werden ook in New Orleans de
touwtjes strakker aangehaald. Iedereen van wie bekend was dat hij zwart bloed in de
aderen had, werd gedwongen te verhuizen naar het zwarte getto. 11 Zwarte creoolse,
maar lichtgetinte muzikanten uit down-town New Orleans werkten er noodgedwongen
samen met hun zwarte collega’s. De zwarte muziek profiteerde van de expertise van
deze beter opgeleide en cultureel ontwikkelde afstammelingen van Franse kolonisten.
En omgekeerd staken de creolen het een en ander op van de rauwere bluesy muziek van
hun zwartere medemensen. Vooral dankzij dit door de segregatiewetten afgedwongen
“monsterverbond” ontstonden de eerste jazzbands. 12
Maar volgens de gangbare jazzhistoriografie was het geen zwarte band die de primeur
had Amerika deze nieuwe muziek te brengen. Dat was in 1917 voorbehouden aan de
Original Dixieland Jazz Band (ODJB), die bestond uit vijf blanke musici uit New
Orleans. Weliswaar had een eveneens blanke New Orleans-groep, Tom Brown’s
Dixieland Jass Band, het publiek al twee jaar eerder laten kennismaken met jazz, maar
deze in Chicago opererende band bracht het ondanks lokale furore niet tot landelijke
bekendheid. 13 Recentelijk is daar echter een nieuwe visie bijgekomen. Naar de
opvatting van Lawrence Gushee komt de eer het evangelie van de jazz in grote delen
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van de Verenigde Staten tussen 1914 en 1918 te hebben verspreid, de zwarte zevenmans
Creole band toe. In zijn boek Pioneers of Jazz van 2005 staaft hij die bewering door hun
medewerking aan vaudeville alsook door wat bekend is van de latere muzikale stijl van
de betreffende musici. Dat de Creole Band in de geschiedenis van de jazz de betekenis
van een voetnoot niet overstijgt, wijt Gushee vooral aan het ontbreken van
platenmateriaal en aan het feit dat hun wederwaardigheden zich buiten New Orleans
afspeelden. 14
De ODJB die in New York wist op te treden en platen maakte, kreeg mede daardoor de
wind in de zeilen. Hun interpretatie van jazz veroverde in 1917 binnen de kortste keren
dit wereldcentrum. De eerste plaat werd een bestseller en honderden musici trachtten de
revolutionaire klanken te imiteren. Kortom, de Jazz Age was begonnen. De muziek van
de ODJB heeft binnen de jazzwereld aanleiding gegeven tot controverses inzake het
historisch belang van de groep. Voor velen was de band een imitatie van wat zwarte
musici in gang hadden gezet. Jazzhistoricus James L. Collier omschrijft de muziek als
een soort van geavanceerde ragtime. Hoewel de zwarte traditie er in doorklonk had zij
meer weg van “a reflection of the New Orleans ambience than a specific aping of black
ways. As a result of this orientation, the European elements are the most noticeable.” 15
Dit zou dan blijken uit bijvoorbeeld de afwezigheid van blue notes. Hiertegenover staat
de visie van H.O.Brunn. In zijn biografie van de band verklaart hij dat “these men are,
despite the attacks levelled at them a few decades after their retirement, more than
entitled to the phrase that was always their billing: ‘The Creators of Jazz.’” 16 De
musicoloog Gunther Schuller, komt tot wat een afgewogen oordeel lijkt. De beste
opnamen van de ODJB vindt hij, “an infuriating mixture of bad and good, tasteless
vulgarity and good musical intuitions (...) It [de band] fulfilled the role in a manner that
was not altogether unworthy.” 17
Maar deze overigens kortstondige hype was misleidend, omdat hij de aandacht van
essentiëlere ontwikkelingen afleidde. De echte verbreiding van de jazz viel samen met
de Great Migration, de grootschalige migratiebewegingen van de jaren 1910. Het
industriële Noorden had door een forse daling van de immigratie te kampen met
arbeidstekort. Hierin werd voorzien door het mobiliseren van duizenden zwarten, die
maar al te graag bereid waren het racistische Zuiden te verruilen voor de vermeende
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zegeningen van de grote stedelijke centra aan de oostkust en het midwesten. Ook
verslechterde economische omstandigheden tengevolge van mislukte katoenoogsten en
de overstromingsramp van 1915 bevorderden de trek noordwaarts. 18

Deze

migratiebewegingen vormden de voornaamste reden van de exodus van jazzmusici uit
New Orleans.

***
Chicago werd de nieuwe hoofdstad van de jazz. En dankzij de uitvinding van de
grammofoonplaat, waarvan de evolutie ongeveer gelijke tred hield met die van de jazz,
weten wij ongeveer hoe dat in de jaren twintig moet hebben geklonken.
De belangrijkste band was King Oliver’s Creole Jazzband, een zevenkoppige formatie
met Louis Armstrong als tweede cornettist. Dit orkest geldt als een van de beste die ooit
onder de noemer New Orleans jazz op de plaat zijn vastgelegd. Volgens Gunther
Schuller leverde de band het bewijs dat discipline, planning en organisatie niet strijdig
hoeven te zijn met “ jazzexpression; but that at the same time, they must not become
autocratic and rigid procedures incapable of assimilating new ideas.” 19 Olivers band
was een swingende, collectief improviserende eenheid, waarin de solist ondergeschikt
was aan het geheel. De polyfone melodische lijnen van beide cornetten, klarinet en
trombone schiepen samen met de hechte ritmesectie een fascinerende sound. New
Orleans jazz was echter niet voorbehouden aan een bepaalde bezetting. Pianist Clarence
Williams en klarinettist Jimmy Noone werkten bijvoorbeeld vaak met kleinere groepen.
Maar de line-up van de Creole Jazzband stond vanwege de driestemmige polyfonie van
de blazersgroep model voor de dixieland revival van de jaren veertig.
Het lag voor de hand dat een oorspronkelijk en geniaal musicus op den duur het
keurslijf van de collectiviteit als te knellend begon te ervaren. Cornettist/trompettist
Louis Armstrong werd de eerste grote solist (de cornet zou geleidelijk worden
vervangen door de technisch meer mogelijkheden biedende trompet). Deze significante
verandering voltrok zich in de jaren 1924-1930. In diverse orkesten dwong Armstrong
steeds meer soloruimte af om tenslotte met de onder eigen naam vastgelegde Hot Fiveen Hot Sevenopnamen definitief een prominente plaats in de jazz op te eisen. Tal van
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anderen volgden dit voorbeeld, zodat aan het begin van de jaren dertig het
individualisme in de jazz had getriomfeerd over het collectieve improviseren.
In Chicago was tezelfdertijd een aantal blanke musici actief geworden; ze waren
gegrepen door de sounds van de zwarte jazz alsook van de ODJB en de New Orleans
Rhythm Kings, een blank orkest dat eveneens zijn hoofdkwartier in de Windy City had
gevestigd. Zij imiteerden wat ze hoorden en hieruit ontstond de zogeheten Chicago stijl.
Het was een stijl gekenmerkt door een grotere technische vaardigheid, een uitgebreider
harmonisch fundament dan de zwarte muziek en een repertoire gebaseerd op de
poptunes van het moment. Ritmisch gesproken vertoonden deze Chicagoans echter een
manco: ze swingden minder, omdat ze volgens Collier aanvankelijk te zeer op de tel
speelden in plaats van er iets voor of erna. 20 Niettemin zijn hieruit illustere figuren naar
voren gekomen zoals bijvoorbeeld: Bix Beiderbecke, Bud Freeman, Eddie Condon,
Benny Goodman, de gebroeders Dorsey en Glenn Miller.

***
Was Chicago dankzij de uit New Orleans gemigreerde musici in de jaren na de Eerste
Wereldoorlog het centrum waar New Orleans jazz floreerde, eind jaren twintig
verschoven de activiteiten naar New York. Een nieuw aantredend stadsbestuur wilde
middels strenge hervormingen zijn greep op de naleving van de Prohibition verstevigen,
wat betekende dat clubs in hun activiteiten werden beperkt. Hierdoor namen veel
jazzmusici de wijk naar New York. 21 New York werd de hoofdstad van een nieuwe
jazzstijl, de swing, die vooral de geschiedenis is ingegaan als een bloeiperiode van de
bigbands. Van ruwweg beginjaren dertig tot na de Tweede Wereldoorlog waren jazz en
swing in toenemende mate populaire muziek. Talloze big jazz- en dancebands traden in
evenzovele ballrooms op voor enthousiaste scharen jongeren. Maar ofschoon grote
orkesten de scene domineerden, betekende dat geenszins dat combo’s hadden
opgehouden te bestaan. Veelal in bars met beperkte ruimte speelden groepen in kleinere
bezettingen. Enkele van de bekendste waren die van Fats Waller, Red Norvo, Art
Tatum, Eddie Condon en John Kirby.
De swingperiode dankt haar naam aan een wijziging in de aard van de ritmiek. Van de
two-beat New Orleans jazz, waarbij de accenten op de eerste en derde of tweede en
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vierde tel van de vierkwartsmaat lagen, veranderde dat in een gelijkmatiger
accentuering van alle vier de tellen. Deze verandering kon in potentie een dusdanige
stuwing teweegbrengen dat de ritmiek er fundamenteel door werd verbeterd. Kortom, er
ontstond swing, een begrip dat vrijwel ondefinieerbaar is. Dat betekende overigens niet
dat voordien jazz niet kon swingen. Dat was wel degelijk het geval, alleen de term voor
het fenomeen bestond nog niet. Swing moet je niet rationeel benaderen, maar voelen.
Miles Davis zei er eens dit van: “What’s swinging in words? If a guy makes you pat
your foot and if you feel it down your back, you don’t have to ask anybody if that’s
good music or not. You can always feel it.” 22 Vanaf de jaren dertig en dan vooral sinds
1935 is swing de aanduiding van zowel een tijdperk als een eigenschap van goede jazz..
Deze ritmische evolutie viel ongeveer samen met de doorbraak van zowel het solisme
als de bigbands. We zagen reeds dat Louis Armstrong zich het eerst als solist
manifesteerde. Vrijwel alle solisten, met uitzondering van de altijd al meer solistisch
opererende pianisten, hadden eerst in grotere orkesten de aandacht getrokken. Orkesten
als die van Fletcher Henderson, Duke Ellington, Jean Goldkette, Paul Whiteman en de
McKinney’s Cotton Pickers verrichten wat dit aangaat pioniersarbeid. Veelbelovende
musici kregen en grepen hier de kans om solistisch te schitteren.
Bigbands waren in de Jazz Age uiteraard geen novum; brass bands en dansorkesten
hadden sinds onheuglijke tijden deel uitgemaakt van amusementstradities. Zo leidde in
de overgangstijd van ragtime naar jazz (circa 1890-1917), vanaf ongeveer 1910 James
Reese Europe een groot orkest dat het New Yorkse publiek een gevarieerd programma
van gesyncopeerde dansmuziek, marsen, popdeuntjes en georkestreerde ragtime
voorschotelde. 23 En omstreeks 1923 waren het Fletcher Henderson en Duke Ellington
die het jazzidioom voor grotere ensembles toepasbaar trachtten te maken. Het bleek een
proces van vallen en opstaan, maar naarmate de jaren vorderden kregen beiden beter
greep op deze uitdagende materie. Mede door de invloed van blanke dansorkesten en
van pianist-componist Jelly Roll Morton wisten ze de muziek zodanig te arrangeren dat
het uitgebreidere instrumentarium niet tot kakofonie leidde. Morton had zich in 1926 in
Chicago gepresenteerd met een band, de Red Hot Peppers, waarmee hij eigen
composities speelde. Hij bedacht een methode om via uitgekiende arrangementen een
structurele dimensie aan de muziek toe te voegen. Deze arrangementen bleken
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geenszins ten koste te gaan van de solo-improvisaties; ze werden integendeel
functioneel in het stuk geïncorporeerd, zodat het totale geluidsbeeld nog aanmerkelijk
aan zeggingskracht won. 24
Bij Henderson wist met name saxofonist/arrangeur Don Redman in 1924 het probleem
om de saxsectie niet te laten ondergaan in het kopergeweld elegant op te lossen. Door
middel van contrastwerking en door beide secties tegen elkaar af te zetten in een soort
van call-and-response gaf hij de band vaart en voorkwam hij zo een onbalans. 25
Bovendien won de band aan ritmische souplesse door banjo en tuba te wisselen voor
gitaar en stringbas. Al deze vernieuwingen stempelden de band tot een modelformatie
waarnaar vele swingbandleiders zich in de jaren dertig en veertig zouden richten. 26
Behalve Fletcher Henderson bestond er nog een belangrijke invloed op bigbandjazz en
swing. Die kwam uit het zuidwesten van Amerika, waar talrijke zogeheten territory
bands actief waren. Vooral in het noordelijker gelegen (veemarkt)centrum Kansas City
bestond in de jaren dertig een bloeiend jazzleven, waaruit de Count Basie band als
verreweg de belangrijkste is voortgekomen. De transparante, doch uiterst effectieve
muziek van dit orkest met een zeer hoog swinggehalte was gebaseerd op de blues. Blues
in alle mogelijke variëteiten, tempi en stemmingen, waarop de solisten vrijelijk konden
improviseren. Voorts werd in deze muziek kwistig gebruik gemaakt van de zogenaamde
riff, een kort repetitief melodisch lijntje dat als stimulerende achtergrond bij solisten, of
als simpel improvisatiethema dienst deed. 27
Deze bijzonder creatieve swingstijl kon zich in Kansas City ontwikkelen door een
samenloop van factoren. Zo kon de stad waar de gangster Tom Pendergast de scepter
zwaaide, bogen op een grote concentratie bars, danszalen, theatercafés en nachtclubs
met entertainment voor alle rangen en standen. Dit vormde voor jazzmusici welhaast
ideale arbeidsomstandigheden, temeer omdat de Beurskrach van 1929 in het
uitgaansleven van de stad nauwelijks een rimpeling veroorzaakte. Integendeel,
gedurende de eerste helft van de jaren dertig beleefde dat zijn hoogtepunt. Jazzmusici
uit het hele middenwesten vonden er werk in weliswaar gesegregeerde clubs, maar
veelal gerund door blanke, jazzvriendelijke uitbaters. Want jazz was, schrijft Ross
Russell in Jazz Style in Kansas City and the Southwest: “the staple product offered to
the dancing public who patronized the various ballrooms and dance halls in Kansas
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City. 28 En voor zwarten waren jazz en blues “cultural necessities, not luxuries”, omdat
ze deel uitmaakten van de “black experience”. Om hiervan getuige te kunnen zijn moest
het blanke publiek zich in het zwarte getto wagen, aldus Russell. 29 Tijdens veelvuldig
gehouden after-hours jamsessions bonden muzikanten na hun werk onderling de strijd
aan en wisselden ideeën uit. Deze informele sessions fungeerden als muzieklaboratoria
waar musici uitgroeiden tot geduchte improvisators. Voortrekkers als de saxofonisten
Lester Young en Charlie Parker legden hier bijvoorbeeld de basis voor de latere bebop.

***

Al deze genoemde ontwikkelingen: opkomst van de solist, een soepeler ritmiek, het
ontstaan van grotere jazzbands en de sectiegewijze organisatie van bandmuziek middels
functionele arrangementen, bieden samen een karakteristiek van waar het in de
swingperiode om draaide.
Swing was the thing in een groot deel van de jaren dertig. Maar aanvankelijk was er
weinig van te merken vanwege de gevolgen van de beurskrach van 1929. Het land
verkeerde in een shocktoestand. Bittere armoede en vertwijfeling beheersten het
openbare en particuliere leven, hetgeen een terugslag in de entertainmentindustrie
teweegbracht. Veel dansgelegenheden sloten hun deuren met als gevolg een hoge
werkloosheid onder musici. De platenbusiness vertoonde eenzelfde beeld: kleine
labeltjes werden opgeslokt door de grote drie, RCA Victor, Decca en Columbia.
Verkoopcijfers daalden dramatisch waardoor de duurste artiesten hun congé kregen.
Door de crisis zat er voor de blanke jazzmusici weinig anders op dan werk te zoeken in
radio-orkesten en commerciële bands. Voor de zwarte collega’s was een radiovluchtweg niet mogelijk. Toch bleek de situatie minder rampspoedig dan zou kunnen
worden verwacht. In Harlem konden enkele bands rekenen op vaste werkgelegenheid in
danszalen als bijvoorbeeld de Savoy Ballroom. Ook organiseerden impresariaten in
New York voor de populairste zwarte orkesten toernees door het hele land.
Bezuinigingsmaatregelen hadden zaalhouders genoopt overal hun huisorkesten te
ontslaan ten gunste van de name bands. De historicus Lewis Erenberg vraagt zich in
Swingin’ the Dream af, of het feit dat zwarte bands op de jazzmarkt in trek bleven
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wellicht verklaarbaar is uit het gegeven dat “they remained stereotyped in white minds
as impulsive and passionate - hot - and hence less a threat to the new seriousness
demanded by the depression.” 30
Maar toen omstreeks 1933 het idee postvatte dat de crisistijd op zijn retour was, gloorde
er een nieuw geloof. Dat was voornamelijk te danken aan de New Deal, het sociaaleconomisch hervormingsbeleid van Roosevelt. Ook de herroeping van de drooglegging
in hetzelfde jaar droeg bij aan het nieuwe optimisme. Vermaaksgelegenheden zagen er
weer brood in. De musici verruilden de radiostudio’s voor de inmiddels (her)opgerichte
bands. Het veranderde klimaat bood, kortom, bemoedigende perspectieven voor de
toekomst. 31
En vanaf het moment dat in 1935 de band van de blanke Benny Goodman in Los
Angeles duizenden fans in extase had gespeeld, was er geen houden meer aan.
Goodman, die zijn succes, evenals enkele andere collega-bandleiders, voor een niet
onbelangrijk deel dankte aan de arrangementen van zwarte arrangeurs als Fletcher
Henderson, Jimmy Mundy en Edgar Sampson, werd tot “King of Swing” gekroond.
Amerika gaf zich over aan een swinggekte die pas aan het eind van de Tweede
Wereldoorlog was uitgewoed. De muziek oefende een massale aantrekkingskracht uit
op een grotendeels jong publiek, waarvan middelbare scholieren de meerderheid
vormden: “More than ever before, popular music meant a new life for an expanding
youth audience.”, aldus Erenberg. 32 Bandleiders werden cult-heroes en staken
Hollywoodsterren naar de kroon. En in het kielzog van deze populariteitsgolf vond er
een explosie binnen de amusementssector plaats. Nieuwe media als radio,
grammofoonplaat en film, zegt Scott DeVeaux in The Birth of Bebop, “began to tie the
vast American continent together into networks of production and dissemination
controlled from New York and Los Angeles. 33
Ook de zwarte orkesten deelden in de vreugde, zij het op bescheidener schaal en
voornamelijk in de eigen buurten en gemeenschappen. Duke Ellington, Count Basie,
Jimmy Lunceford, Cab Calloway en Chick Webb leidden allen bands met een aparte,
onmiddellijk herkenbare signatuur. 34 Evenals trouwens vrijwel elk orkest destijds. Want
omdat steeds meer bands om de populariteit wedijverden, groeide in toenemende mate
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het identiteitsbesef. Arrangeurs deden hun best het orkest een eigen ‘gezicht’ te geven,
opdat het beter de concurrentieslag aan kon gaan. 35
Het is niet verwonderlijk dat de commercialiteit tenslotte haar greep op de muziek
dermate verstevigde, dat veel bigbandswing verwaterde tot muziek zonder veel
sprankeling en pit. Naarmate de oorlog vorderde nam bovendien de behoefte aan liedjes
over eenzaamheid, smachtende liefde en geborgenheid toe. Deze trend had tot gevolg
dat het prestige van bandvocalisten aanmerkelijk verbeterde. Van wat aanvankelijk een
bijrolletje was dat weinig meer inhield dan het zingen van enkele liedjes per avond,
stegen zij in de hiërarchie en verdrongen de solo-instrumentalisten van het eerste plan.
Velen, zoals bijvoorbeeld Frank Sinatra, werden geïdoliseerd door met name jonge
vrouwen, omdat zij “expressed the desire for romance and family that was denied by the
war but would be capable of fulfillment once the emergency was over.” 36 De vocalisten
kwamen als het ware tegemoet aan het verlangen van Amerika naar gezinsromantiek.
Deze ontwikkeling werd nog versterkt doordat de muzikantenvakbond, de American
Federation of Musicians, in 1942 een staking afkondigde tegen de platenindustrie,
omdat deze niet wilde bijdragen aan een noodfonds voor werkloze musici. Aangezien
de AFM alleen instrumentalisten vertegenwoordigde, vielen vocalisten buiten deze
recording-ban. Dit bood hun onvermoede kansen platen te maken, in radioshows op te
treden en aldus tot grotere populariteit op te klimmen. 37
Daarnaast bestonden er ook economische factoren die de ondergang van de big bands
deden versnellen. Ten gevolge van de oorlogsinspanningen was het algemene prijspeil
aanzienlijk gestegen. De kosten van levensonderhoud werden hoger, hetgeen zijn
weerslag had op het amusementsbedrijf. In plaats van reeksen one-nighters, waren de
impresario’s steeds vaker gedwongen voor hun bands te kiezen voor vaste, maar minder
lucratieve engagementen op één bepaalde locatie. Voor grote orkesten bleek het leven
on the road niet langer lonend door de gestegen vervoers- en logiesprijzen. Vervolgens
zorgde de nieuwe vermakelijkheidsbelasting, de cabaret-tax van twintig procent op
danszalen, voor financiële kommer en kwel. Het gevolg was dat zaalhouders, hiermee
geconfronteerd en met de verhoogde bandgages, vaker kozen voor kleinere combo’s. 38
Voor het publiek werd uitgaan dientengevolge steeds kostbaarder. Daarbij kwam nog
dat in 1945 thuisblijvers en afgezwaaide soldaten hun leven nieuwe richting en inhoud
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wilden geven: minder uitgaan en meer tijd besteden aan gezin en werk. Derhalve
raakten big bands op een enkele uitzondering na geleidelijk in de versukkeling of
werden ontbonden.

***

Daarnaast was de jazzwereld ondertussen volop in beroering geraakt door enerzijds een
revivalbeweging en anderzijds door een coterie van revolutionaire musici met ideële
aspiraties. Deze twee contrasterende stromingen ontstonden als een reactie op de swing.
Al eind jaren dertig had zich een renaissancebeweging gevormd, die de swingmuziek
ervan beschuldigde de jazz te hebben gecorrumpeerd met haar op de smaak van het
grote publiek afgestemde oppervlakkigheid..
Deze blanke puristen lieten van zich horen via het organiseren van jamsessions met
musici die door de swingperiode in vergetelheid waren geraakt. Zij verenigden zich in
clubs, stichtten tijdschriften en propageerden aldus in woord en geschrift de jazz zoals
zij het zagen. Jazz was in deze visie New Orleans-stijl. Wat de blanke Chicagoans ervan
hadden gemaakt kon er nog net mee door, maar eigenlijk was het al minder puur en
authentiek. Real jazz heette het, eerlijke, spontane jazz van een primitieve schoonheid,
zoals alleen zwarten die konden spelen. Gezaghebbende voorvechters van deze echte
jazz als Rudi Blesh en de in Amerika bekende Fransman Hugues Panassié, maakten
zich in hun ijver zelfs schuldig aan racisme. Alleen al het feit dat zwarten door hen als
één homogene ethnische groep werden afgeschilderd met dezelfde eigenschappen, is al
racistisch. Daarnaast maakten uitspraken als zouden de zwarten van origine dichter bij
de natuur staan en dat hun primitivisme vergeleken kon worden met dat van kinderen,
de zaak alleen maar erger. 39
De historicus Eric Hobsbawm ziet daarentegen de revivalbeweging als “the first largescale revolt within the framework of popular music, against art as a mass production.” 40
Hobsbawm vertolkt hiermee een marxistische visie: het verzet van een culturele
minderheid tegen wat deze zag als een uitwas van het kapitalistisme. Hoe dit verder ook
opgevat zou moeten worden, de dixielandrevival, zoals de beweging ging heten,
appelleerde aan een brede smaak. In de loop van de jaren veertig en vijftig kon deze
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muziek wereldwijd rekenen op een enorme klandizie. In Amerika maakten tal van in
vergetelheid geraakte musici hun comeback en werden overal bands opgericht om te
proberen de oude jazz zo exact mogelijk na te volgen. Ook in Europa vierde deze tot
nieuw leven gewekte oude stijl hoogtij. In Engeland werd Humphrey Lyttelton de
toonaangevende epigoon, Frankrijk kwam met Claude Luter, terwijl in Nederland The
Orchestra of the Dutch Swing College bij deze revival voorop liep.

***
Was deze revival een vrijwel geheel blanke aangelegenheid, een tegenpool daarvan
werd gevormd door een groep jonge, zwarte revolutionairen, die om totaal andere
redenen de tot kitsch verworden swing bevocht. De zwarte musici waren ontevreden
over hun dagelijkse werk in de swingbands. Het ging hen niet alleen om het feit dat ze
avond aan avond van elke uitdaging gespeende arrangementen moesten spelen. Ze
voelden zich als zwarte professionals ook ernstig benadeeld op de na 1940 hoe langer
hoe meer door blanken beheerste swingmarkt. Want tijdens de oorlogsjaren was de
rassenongelijkheid weer in volle hevigheid aan de dag getreden. 41 Hierdoor werden zij
in hun ambities als scheppende kunstenaars gevoelig gefrustreerd, temeer daar de late
jaren dertig met name voor getalenteerde zwarte musici redelijk voorspoedig waren
verlopen. 42
De aldus in hun eer gekrenkte musici zochten naar alternatieve mogelijkheden om hun
gram te halen en hun autonome positie binnen de jazzwereld als scheppende
kunstenaars te herbevestigen. 43 Compensatie werd gevonden in zogenoemde afterhours joints, waar ze ongeremd met geestverwanten konden jammen. Hun creatieve
energie vond er ontlading middels experimenten met geavanceerde harmonieën en
ritmiek. Voorts componeerden ze en passant tal van ingenieuze melodieën op oude
accoordenschema’s. Wat hieruit resulteerde werd bekend onder de naam bebop of
kortweg bop, een jazzstijl die tot op de dag van vandaag nog actueel is en de basis
vormt van jazzopleidingen overal ter wereld.
Behalve een protest tegen de tot vervlakte dansmuziek afgegleden swing en hun
gedwarsboomde aspiraties, zijn er nog andere factoren als mogelijke oorzaken
genoemd. Zo is ook wel de stelling aangevoerd dat de boppers een groter deel van de
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door blanken beheerste jazzmarkt wilden hebben met hun eigen, nieuwe muziek
uiteraard. Maar wat hadden zij gedacht met deze door velen onbegrepen jazzstijl te
bereiken? In ieder geval geen betere economische vooruitzichten en een gelijkwaardiger
positie. Integendeel, bebop was op een korte succesrijke periode na, allesbehalve
populair, bij blank noch zwart. Afgezien van het enthousiasme van een betrekkelijk
kleine groep van ingewijden en sympathisanten, ontmoette de muziek veel weerstand.
De dikwijls razende tempi, technisch bravoure en frenetieke solouitbarstingen hadden
als gevolg dat het publiek er nauwelijks een touw aan kon vastknopen. 44
Daarnaast lijkt nog een politiserend element te hebben meegespeeld. Hobsbawm wijst
bijvoorbeeld op de uniciteit van de bebop, de eigen subcultuur van de musici (aparte
kleding, donkere brillen, baretten, sikjes, heroineverslaving) en de mentaliteit de jazz als
kunst te willen benaderen. 45 De jazz moest zich ontdoen van zijn primaire
entertainment-imago. Zonder zich te willen distantiëren van de commercie, zochten de
boppers een ander doel, wat DeVeaux noemt: “a new point of engagement with it - one
that would grant them a measure of autonomy and recognition.” 46 Het is de verdienste
van de hoofdrolspelers Charlie Parker en Dizzy Gillespie en van hen gelijkgezinde
musici de jazz omwille van puur muzikale motieven naar een hoger niveau te hebben
getild. Jazz zou voortaan niet alleen dansmuziek zijn, maar tevens luistermuziek, een
serieuze kunstvorm die het waard was om beluisterd en vervolgens bestudeerd te
worden, ook al was dat besef nog niet tot de heersende culturele elites doorgedrongen.
Pas aan het eind van de twintigste eeuw was er wat dit betreft intussen zoveel voortgang
geboekt dat het erop begon te lijken dat jazz, zoals DeVeaux stelt, “America’s classical
music” is geworden. 47
Zoals we al zagen heeft de jazz zich echter geenszins tot Amerika beperkt. Reeds voor
de Tweede Wereldoorlog bestond er in veel landen een bruisend jazzleven met diverse
orkesten en clubs waarin al dan niet vast geëngageerde combo’s optraden. Na een
onderbreking van vijf jaar oorlog ging de internationalisering van de jazz onverminderd
door. Bij die internationale verbreiding speelden de radio, de grammofoonplaat en
Amerikaanse optredens een cruciale rol.
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Bevrijding, euforie van swing en dans
Dit hoofdstuk richt zich op de rol die jazz en andere Amerikaanse muziek hebben
gespeeld in de periode vlak na de Duitse bezetting van Nederland. Afgaande op de
beschikbare literatuur en op de oog- en oorgetuigen heeft zich nooit weer zo’n dans- en
muziekhonger voorgedaan als destijds. De vijf oorlogsjaren waren een periode van
onthouding op vrijwel elk gebied, zodat het leek alsof het woord “uitbundigheid” uit het
woordenboek geschrapt was. Vandaar dat direct na het einde van de Duitse bezetting de
bevolking zich als het ware voornam een inhaalslag te maken.
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de muzikale activiteiten van een aantal
swing- en jazzmuzikanten. Aangezien dit gebeurt aan de hand van secundaire bronnen
en oral history kan eerder van een dwarsdoorsnee dan van volledigheid gesproken
worden. Buiten de bekende orkesten en musici die hier worden beschreven zijn er in die
vrijgevochten maanden nog tientallen anderen actief geweest. Alvorens de
bevrijdingsfestiviteiten zelf te behandelen eerst in kort bestek iets over de laatste
oorlogsfase die er de aanloop toe vormde.

Bevrijdingsfeest en dansplezier
In september 1944 werd zuidelijk Nederland bevrijd door Amerikaanse, Canadese,
Poolse en Engelse divisies. Een half jaar later, in het voorjaar van 1945, waren het
voornamelijk Canadezen en Engelsen die het Oosten en Noorden van Duitsers
zuiverden. En pas in het begin van mei, na de capitulatie van de Duitse
bezettingstroepen, brachten Britse en Canadese troepen ook in het Westen van
Nederland de bevrijding. Overal zagen we dezelfde taferelen: jeeps, trucks en tanks
volgeladen met uitzinnig blije mensen domineerden het straatbeeld. Voorzichtig
manoeuvrerend zochten de geallieerde militaire voertuigen in die fraaie voorjaarsdagen
hun weg door dichte drommen belangstellende toeschouwers. Alle aandacht ging uit
naar de bevrijders die, omstuwd door lachende en juichende Nederlanders met gulle
hand chocola en sigaretten uitdeelden. Overal wapperden de vlaggen en hier en daar
trakteerde men de soldaten op een bloemenhulde. Muziekkorpsen begonnen aan een
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eindeloze reeks rondgangen, gevolgd door een hossende schare die niet van ophouden
wist.
Het is duidelijk: Nederland had het een en ander in te halen. Op marktpleinen en vanaf
bordessen spraken herbenoemde burgemeesters en andere gezagsdragers de menigten
toe. In de kerken werden dankdiensten gehouden en Koningin Wilhelmina gaf via radio
Herrijzend Nederland uiting aan haar vreugde: “Eindelijk zijn wij dan baas op eigen erf
en aan eigen haard.Verslagen is de vijand, van oost tot west, van zuid tot noord.” 1
Na de eerste spontane en chaotisch verlopen uitbarsting van ongeremd feestvieren
kregen de organisatorische impulsen geleidelijk aan de overhand. De blijdschap en
dankbaarheid jegens de geallieerden kregen een officiëler tintje. Zo vonden in het hele
land defilés plaats, waaraan behalve door de bevrijders ook werd deelgenomen door
afdelingen van de Binnenlandse Strijdkrachten. En er was geen dorp of stad te klein of
er trokken wel allegorische optochten door de straten, die tevens een afspiegeling
vormden van het maatschappelijke en culturele leven van de betreffende gemeente,
inclusief de wederopgestane jeugdbeweging die tijdens de Duitse bezetting verboden
was.
Maar met alle respect voor bovengenoemde vormen van eerbetoon en amusement, zal
de eerste naoorlogse periode in de herinnering van hen die het meegemaakt hebben
bovenal voortleven als een enorm dansfestijn. Dansen is sinds mensenheugenis een
plezierige bezigheid en gezelschapsritueel geweest. Het was bovendien de enige sociaal
min of meer geaccepteerde activiteit die het beide seksen toestond elkaar in het
openbaar fysiek dicht te benaderen. Zeker omdat de Duitse bezetter in maart 1942 een
algeheel dansverbod had verordnonneerd is het niet verbazingwekkend dat er gedurende
de ‘wittebroodsweken der Vrijheid’, zoals Annie Romein-Verschoor deze eerste weken
noemde, massaal gedanst werd. 2 “Heel Amsterdam danst!”, rapporteerde Het Parool
naar aanleiding van de feestelijke bevrijdingsdriedaagse in juni. “Stel U voor, een der
grootste en breedste straten, bijv. de van Woustraat. Over een lengte van ettelijke
honderden meters is de straat afgezet, links en rechts zijn op geregelde afstanden
luidsprekers opgesteld. Die brengen de dansmuziek over en zonder overdrijving, op het
rhythme van deze muziek dansen minstens duizend paren.” 3 En de oud-artiest Adrie
van Oorschot herinnert zich: “Dat dansen, daar kwam geen eind aan, dat ging hele
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nachten door. We waren helemaal gek. Behalve onze eigen show, had ik ook vaak
balleiding, na de voorstelling. ‘En nu dames en heren een foxtrot, nu een Engelse wals
en…nu allemaal aantreden voor de polonaise’, die dan tot diep in de nacht duurde.” 4
Maar ook in de provincie liet men zich niet onbetuigd. In Hengelo bijvoorbeeld werd op
diverse pleintjes in de binnenstad volop gedanst zowel door bevrijden als bevrijders. Op
het Willemsplein verzorgde Radio Nachtegaal temidden van een geur van Wild
Woodbine en Players sigaretten de dansmuziek via een aan de gevel bevestigde
luidspreker. 5 (Niet overal werd het de danslustigen echter even gemakkelijk gemaakt.
Zo beschikten de mensen uit een bepaalde buurt in Dordrecht weliswaar over een
grammofoon, versterker, luidspreker en platen, maar niet over voldoende stroom.
Gelukkig brandde de straatverlichting op een laag pitje; door nu zo’n lantarenpaal los te
schroeven en stiekem een aftakking te maken wist iemand die bij het Gemeentelijk
Electriciteitsbedrijf werkte in de nood te voorzien. 6 )

Canadezen
Dansen was uiteraard niet voorbehouden aan de Nederlanders, ook de geallieerde
soldaten hielden er van, al was het alleen maar om contacten met meisjes te leggen. Dat
was gewoonlijk een eenvoudige aangelegenheid. Vanaf het moment dat de bevrijders
voet op Nederlandse bodem zetten, waren zij de gevierde helden. Het jeugdige
vrouwvolk, geïmponeerd door de weldoorvoede en gebruinde militairen en gedreven
door een vaag romantisch exotisme, zocht van meet af aan hun gezelschap. Vandaar dat
geen officieel of spontaan georganiseerd soldatenfeest over danspartners te klagen had.
In de uitspanning Vreeburg te Bloemendaal bijvoorbeeld werd ‘s middags
aangekondigd dat er ‘s avonds feest was; iedereen zou er welkom zijn behalve jongens
en mannen. Desondanks braken er geen wanordelijkheden uit. De Canadezen, waartoe
ik mij in het verdere verloop van dit relaas zal beperken omdat zij getalsmatig in de
meerderheid waren, konden een potje breken. Niettemin zou er enige schroom onder de
meisjes hebben bestaan of dit allemaal wel moreel in orde was. Merkwaardigerwijs
namen de chicste meisjes van Bloemendaal het voortouw. 7
In Hengelo, waar de Canadezen in bepaalde wijken leegstaande villa’s betrokken, ging
het er ietwat primitiever aan toe. De meisjes lieten zich ruimhartig door de soldaten
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fêteren in een aanvankelijk blije, onschuldige sfeer, hetgeen zich naderhand bij hun
ouders echter vertaalde in terechte achterdocht. 8 Zo waren er in dancing Avion te
Enschede nogal wat soldaten die hun handen niet thuis konden houden. 9
In de provincie Groningen was het niet anders. In Uithuizen zorgden de muzikanten op
verzoek van de Canadezen voor de aanvoer van voldoende meisjes. Er bestond een hele
aanhang die ‘s avonds samen met de musici in een vijftonstruck werd geladen en keurig
in hotel Het Gemeentehuis werden afgeleverd. In de loop van de feestelijkheden werd
vanaf de bûhne het heuglijke nieuws aangekondigd dat er later op de avond nog een
reprise in Warffum zou plaatsvinden. Dit vormde de aanleiding voor een vechtpartij van
de meiden onderling om een plaatsje in de legertruck, tot hilariteit van de muzikanten. 10
“De Canadezen versierden zich wezenloos”, memoreerde pianist Roelof Stalknecht.11
De uitspattingen culmineerden tenslotte dusdanig dat er letterlijk van de kansel gepreekt
werd: “Oh Heer, verlos ons van de Canadezen.” Aldus het herderlijk protest tegen de
vele buitenechtelijke zwangerschappen. 12
Dansen als favoriete bezigheid werd echter nog aanmerkelijk belangrijker toen na de
eerste maanden de verveling begon toe te slaan. De Canadezen, konden namelijk bij
gebrek aan beschikbare schepen niet tijdig worden gerepatrieerd. Aanvankelijk waren
zij echter ingezet bij onder meer het puinruimen, herstelwerkzaamheden en de
voedselaanvoer. Maar toen vanaf zomer 1945 de samenleving weer enigermate op orde
kwam, moest de tijd worden stukgeslagen. Van Canadese zijde werd hierin voorzien
door het beslag leggen op enkele sport-en amusementsaccommodaties. Er ontstonden
zogeheten leave centres, steden met een ruime mate van verstrooiingsmogelijkheden.
Amsterdam was het belangrijkst, maar ook Utrecht, Groningen, Apeldoorn en Enschede
waren

bij

de

militairen

in

trek. 13

De

voor

de

verlofgangers

bedoelde

horecagelegenheden waren in het algemeen niet toegankelijk voor de burgerbevolking,
maar wel was het elke militair vergund een vrouwelijke introducé mee te brengen.
Meestal waren dat meisjes met wie ze eerder hadden kennisgemaakt of die zich gewoon
aan de ingang meldden.
Entertainment Committee of the Netherlands
Een aantal verontruste burgers meende, gezien de onverkwikkelijke geluiden die hen ter
ore kwamen, dit vermaak in zedelijk verantwoorde banen te moeten leiden. Dat
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resulteerde in de oprichting van het Entertainment Committee of the Netherlands
(ECN), een organisatie met vertakkingen in de meeste leave centres onder patronage
van prinses Juliana en prins Bernhard. De ECN, waarin vertegenwoordigers van diverse
maatschappelijke-en kerkelijke instanties participeerden, screende onder andere
meisjes die onder supervisie van een host of hostess de soldaten begeleidden bij allerlei
sport-en culturele activiteiten. 14 Maar vooral ook het dansen diende onder toezicht te
gebeuren, deels omdat onwelvoeglijk gedrag tijdens het uitbundige dansen op
swingmuziek, het zogenaamde jiven, de commissie een doorn in het oog was.Maar het
is zeer de vraag of dergelijke, dikwijls nogal streng gereglementeerde vormen van
vrijetijdsbesteding bij de Canadezen en Amerikanen aansloegen. Alleen Amsterdam al
had als belangrijkste leave centre te maken met tweemaal per week vier duizend
verlofgangers uit Duitsland, die er drie etmalen vertier zochten. 15 In Utrecht bleken de
ECN-dansavonden in ieder geval geen onverdeeld succes. De soldaten hielden er
begrijpelijkerwijs niet van met meisjes te verkeren met wie ze alleen maar mochten
dansen en praten. Het gevolg was dan ook dat er steeds minder kwamen opdagen. 16
Het probleem van de omgang tussen de Canadezen en de vrouwelijke helft van
Nederland loste zich uiteindelijk vanzelf op. Want naarmate de maanden verstreken
kwamen er steeds meer transportschepen beschikbaar die ervoor zorgden dat voorjaar
1946 vrijwel allen weer thuis waren. Officieel werd op 31 mei 1946 het hoofdkwartier
Canadian Forces in the Netherlands opgeheven. 17
Dansen was het middel bij uitstek gebleken om sociale en andere contacten tussen de
seksen te bevorderen. Tegelijkertijd bevatte het een element van escapisme, misschien
niet direct vanwege de drukkende prestatiemaatschappij die het latere poptijdperk
kenmerkte, zoals Lutgard Mutsaers stelt in haar boek Beat Crazy, maar wellicht wel als
een vlucht uit de hectiek van de naoorlogse chaos. 18 Maar mensen dansen ook zoals ze
altijd gedaan hebben, gewoon voor de gezelligheid of, in het geval van gevorderden, om
de sportieve genoegens die ze eraan beleven. 19 Er was in ieder geval altijd muziek voor
nodig. Muziek van een zodanige ritmische structuur dat zij tot dansen noodde. En in
deze periode was die ritmische muziek nagenoeg geheel van Amerikaanse signatuur.

Amerikaanse muziek
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De geallieerde invasie in Europa zette niet alleen een onafgebroken stroom soldaten en
materieel in gang, ze werd ook het startsein tot een triomftocht van Amerikaanse
populaire muziek. Via het al in 1943 in Engeland geïnstalleerde American Forces
Network (AFN) konden de liefhebbers die hun toestel niet hadden ingeleverd, kennis
nemen van de actuele muzikale stand van zaken. Opperbevelhebber Dwight Eisenhower
gelastte dat de AFN “be as much a duplication of American broadcasting at home as it
was possible.” Dit vooral omdat de BBC naar zijn opvatting in de periode voorafgaand
aan D-Day tekort was geschoten bij het uitzenden van populaire muziek. 20
Dit mag zo zijn, feit is ook dat de BBC voordien wel degelijk regelmatig Amerikaanse
dansmuziek liet horen, zowel live als via de gramofoonplaat. Daarvan getuigde
bijvoorbeeld het blad Tuney Tunes dat vanaf augustus 1942 maandelijks songteksten
publiceerde. Het blad verkreeg zijn informatie grotendeels via de Britse zender waarvan
het tevens programmagegevens afdrukte. Onmiddellijk na de bevrijding van Eindhoven,
waar de redactie zetelde, verscheen de eerste ‘bovengrondse’ editie met teksten van
onder andere “Deep in the Heart of Texas” en “Land of Hope and Glory”. 21
Amerikaanse populaire muziek was een verzamelnaam van alle mogelijke soorten
muziek die volgens de gevestigde orde niet het predicaat “ernstig” of “klassiek”
rechtvaardigde. De jazz werd daar sinds zijn ontstaan omstreeks 1900 gemakshalve ook
toe gerekend.

Big Bands
Het waren met name de big bands die in de swing-era (ca.1935-ca.1950) grote
populariteit verwierven. En dan vooral de blanke orkesten; de zwarte bands opereerden
veelal in gesegregeerde circuits waarvan het grote publiek nauwelijks weet had.
Bovendien speelden de meeste blanke bands meer commerciële muziek, doordat ze de
expressieve zwarte elementen als toonvorming, bluesinflecties en geprononceerder
ritmiek wegfilterden tot een gepolijster stijl die meer algemeen aanvaardbaar was.
Bij dit alles dient niet uit het oog verloren te worden dat vrijwel alle big bands in
danszalen optraden; big band muziek was derhalve dansmuziek.
Er bestonden uiteraard grote verschillen. Het orkest van Benny Goodman bijvoorbeeld
speelde op-en-top swing. Daarentegen bracht de band van Glenn Miller daarvan een
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aftreksel dat nauwelijks meer tot die jazzstijl te rekenen was. Niettemin staat de Miller
band in de annalen van de Amerikaanse populaire muziek te boek als legendarisch. “In
terms of statistical record-breaking, the band’s popularity was unprecedented, shattering
attendance and sales records that in some cases had stood for decades (…)”, aldus
componist, dirigent en directeur van het New England Conservatory of Music, Gunther
Schuller. 22 De Glenn Miller stijl was gebaseerd op een even simpele als unieke sound:
door de klarinet bij de vijfmans saxofoonsectie de lead-stem te geven, verkreeg Miller
een prachtige melodieuze klank die door zijn smaakvolle arrangementen nog
aanmerkelijk aan bekoring won. 23
De vermaarde Army Airforce Band van Glenn Miller werd het paradepaardje van de
BBC en AFN en was speciaal geformeerd om naast radio-optredens live performances
voor de troepen in Engeland en Frankrijk te verzorgen. Het repertoire van de band
bevatte zowel vooroorlogse als nieuwe stukken, maar het was uitdrukkelijk de
bedoeling van Miller “to bring a much needed touch of home to some lads who have
been here a couple of years.” 24 Dat leverde veel inmiddels klassieke nummers op als de
herkenningsmelodie “Moonlight Serenade”, “In the Mood”, “Tuxedo Junction”,
“American Patrol” en verder hits of the day zoals “I’ll Be Seeing You”, “Goodnight
Wherever You Are” en “I’ll Walk Alone”. 25
Millers orkest was uiteraard niet het enige dat over de radio te horen was. Van de
overige orkesten moeten genoemd worden: de US Navy Dance Band van Sam Donahue
en de populaire Britse dansorkesten van Bert Ambrose, Joe Loss, The Squadronaires
(Royal Airforce Band), het BBC dansorkest en het orkest van Geraldo.

Orkesten en musici
Ondanks de beperkte en risicovolle mogelijkheden om moderne Amerikaanse muziek te
beluisteren in de oorlog, waren er verscheidene muzikanten die redelijk op de hoogte
waren gebleven van wat zich onder die noemer aandiende. Nochtans hield men, deels
noodgedwongen, veelal vast aan het vertrouwde vooroorlogse repertoire.
Dat gold bijvoorbeeld voor violist Frans Poptie, een swingmuzikant met een lange staat
van dienst. Hij maakte in Eindhoven de bevrijding mee en speelde in een door
saxofonist Bob van Waasdijk uit het orkest van Frans Wouters samengestelde formatie
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voor Canadese en Engelse militairen. Wouters had namelijk zijn orkest moeten
ontbinden vanwege een door de Duitsers opgelegd speelverbod. De ad-hocgroep werkte
niet voor geld, maar voor blikjes sigaretten en levensmiddelen: corned beef, boter en
Engelse thee. De groep speelde een mengeling van Engels repertoire, het American
songbook en af en toe een Nederlands liedje als zanger Karel van de Velden, de latere
vocalist van de Skymasters, er tenminste de tekst van kende. Het was jazzy muziek
waarop geïmproviseerd werd: oude nummers als “Stompin’ at the Savoy”, “Sweet
Georgia Brown” en “Some of These Days” afgewisseld met wat ze Glenn Miller,
Geraldo of het BBC dansorkest van Henry Hall op de radio hadden horen spelen. Het
militaire publiek danste voornamelijk foxtrots of een enkel Engels walsje; jiven of
jitterbuggen kwam nauwelijks voor. 26
De foxtrot en zijn langzame variant, de slowfox, waren de geijkte ballroom dansen in
vierkwartsmaat gedurende grofweg de eerste helft van de vorige eeuw. De jitterbug, ook
bekend onder de namen lindyhop, jive en swing, ontstond eind jaren twintig in de
zwarte dancings van Harlem en bleef in zwang tot in het rock ‘n’ roll tijdperk toe, zij het
in sterk verwaterde vorm. De door de Canadezen “meegebrachte” jitterbug kende
weliswaar enkele basispassen, maar de dansers en hun partners improviseerden er
doorgaans duchtig op los. Daarbij haalden zij allerlei acrobatische toeren uit, zodat het
eveneens als kijkspel interessante aspecten bood. Het blanke publiek maakte in de loop
van de jaren dertig en veertig kennis met professionele jitterbuggers via films, musicals
en nachtclubacts. 27 Daarnaast bestonden er ook nog populaire dansen zoals de eveneens
door de Canadezen geïntroduceerde Hokey Pokey en de Boomps-a-Daisy, waarbij de
partners de heupen of het achterwerk tegen elkaar lieten botsen.
Vele overheden en zaalhouders legden een verbod op het jitterbuggen. Zo verbood
volgens Muziek de gemeente Valkenburg, waar twee maal per maand in het openbaar
gedanst mocht worden, met ingang van 28 december 1945 naast het maken van
swingmuziek en het swingdansen ook de Boomps-a-Daisy. Het blad ergerde zich aan
het feit dat het gemeentebestuur dezelfde principes hanteerde als de Kultuurkamer
tijdens de bezetting. 28 Om dit probleem van de “onbeschaafde” jitterbug en de te
gezapige ballroomdans op te lossen, plaatste Kees Molenaar in september 1945 een
open brief in het orgaan van de Zaanse Swing Society, Jive. Het werd volgens hem
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hoog tijd dat het danspubliek eens wat soepeler zou reageren op de inmiddels alom
tegenwoordige swingmuziek. De traditionele dansen zouden dynamiek en bezieling
ontberen om de muziek recht te doen. De met de komst van de Canadezen
geïntroduceerde jitterbug, die Molenaars sympathie had, veroorzaakte een ware
dansrevolutie. Maar het onstuimige karakter ervan veroorzaakte problemen op de
dansvloer. Daarom riep hij de Swing Society op een prijs uit te loven voor degene die
een dans uitvond waarbij je de “‘Swing’ tot in je vingertoppen voelt, die je je hele
partner doet vergeten, de dans voor de moderne sport-danser.” 29
Het antwoord op Molenaars oproep kwam in het januarinummer van Jive. In een
Amsterdamse dansschool werd een dans, de jive, aangekondigd die het midden hield
tussen de “gevaarlijke” jitterbug en de “stijve” ballroomdans. De grondpassen van de
jive leken “een kruising tussen swing- en charlestonpassen, terwijl sommige figuren aan
de rumba doen denken “, aldus het blad. 30 Of er werkelijk zoveel verschil bestond
tussen de jitterbug en de jive moet worden betwijfeld. De oorspronkelijk Lindy Hop,
waarvan de jitterbug een latere versie was, zoals die in bijvoorbeeld in de Savoy
Ballroom in de swing-era gedanst werd, vereiste namelijk zoveel acrobatiek,
lichaamsbeheersing en ruimte dat dit in een volle danszaal volslagen onmogelijk was.
Vermoedelijk werden met de benamingen jitterbug en jive in 1945 aan de Nederlandse
situatie aangepaste dansvormen bedoeld, die zelfs veel zaalhouders nog te machtig
waren. Poptie verbleef in Eindhoven tot begin 1945; daarna volgde een periode België
en in de zomer van 1945 voegde hij zich weer bij zijn oude werkgever Frans Wouters in
Amsterdam. Het uitgaansleven hernam gaandeweg zijn normale loop. Dancings als
bijvoorbeeld Caramella en Extase op het Leidse Plein en La Gaité (boven Tuschinski)
die op matinees en soirees afwisselend twee verschillende orkesten programmeerden,
boden de musici volop werkgelegenheid.
De orkestbezetting verschilde aanzienlijk met wat voor de oorlog usance was. Toen
moesten de (middelgrote) bands gedrukte, uit Engeland afkomstige arrangementen
spelen. Want met een bezetting van twee à drie saxen, trompet en ritme (piano, bas,
gitaar en drums) was het omwille van de afwisseling niet raadzaam om beurten een
chorusje te maken. Kleine swinggroepjes (één blazer of sologitaar plus ritme) zouden
daar minder last van hebben gehad, maar volgens Poptie kwamen die, wellicht met
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uitzondering van optredens in jazzclubs, destijds niet voor. Na de oorlog raakte echter
de zogenoemde “Frans Wouters bezetting” (accordeon, viool, klarinet en ritme) in
zwang, hetgeen solistisch betere mogelijkheden opende. 31
Wat die kleine swingcombootjes aangaat, is het inderdaad onwaarschijnlijk dat ze als
working bands in de amusementscircuits werkzaam waren; halfgrote orkesten en big
bands vormden voor de oorlog in navolging van Amerika de trend, alhoewel er nogal
wat Hawaïaanse ensembles bestonden die ook in kleine bezettingen opereerden. Uit
Nederlandse plaatopnamen blijkt dat onder anderen saxofonist Coleman Hawkins wel in
duo-, trio- en kwartetverband optrad, en ook formeerden grotere orkesten als
bijvoorbeeld de Ramblers ter afwisseling van hun reguliere programma wel kleine
combo’s uit hun midden.
Van de ‘Frans Wouters bezetting’ zijn er in de Nederlandse jazz- en blues 32 discografie
enkele vooroorlogse opnamen bekend. Trompettist Louis de Vries maakte onder de
naam …and His Rhythm Boys al een plaat in 1935 met trompet, trombone en klarinet.
En Secco’s Gitanos registreerden hun muziek in 1937 met een aan Wouters identieke
melodiebezetting, dus klarinet (of sax), viool en accordeon in de front line. Was de
combo van De Vries slechts een recording group die niet optrad, Secco’s Gitanes deden
dat wel. 32
De Rotterdamse gitarist Dick van Male werd eind jaren dertig gegrepen door de muziek
van het Quintette du Hotclub de France. Tijdens de bezetting stelde hij een vierkoppige
variant daarop samen en begon geducht te repeteren. Sindsdien vertolkte hij al meer dan
vijftig jaar met veel succes de ‘zigeunerjazz’ van Django Reinhardt in binnen- en
buitenland. Toen de Canadezen de Maasstad bevrijdden, woonde hij dichtbij de Mare
School, de plek in Rotterdam-Zuid waar de 4th Canadian Field Ambulance zijn intrek
had genomen. Als tolk verrichtte hij er hand- en spandiensten en trad voor de militairen
op met zijn Hot Club de Rotterdam (solo- en slaggitaar, viool en bas), zoals hij dat al
eerder had gedaan voor de buurt, gezeten op platte wagens voorzien van versterker en
microfoon.
De Canadezen bleken echter geen flauwe notie te hebben van de aard van Van Males
muziek, want bij het zien van al dat snarenspul werden ze aangekondigd als
hillbillygroep. Maar na enkele swingende maten brak er een storm van gejuich uit en
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kon dit goed ingespeelde kwartet met een uitgebreid repertoire geen kwaad meer doen.
Wat dat aangaat toonden later de Engelsen, die de vertrekkende Canadezen aflosten, een
kritischer houding ten aanzien van de muziek; dat bleek onder andere uit het veelvuldig
vragen van verzoeknummers van bands als die van Geraldo. 33 In het door de Canadezen
afgehuurde Café Sport te Barendrecht speelden Van Male c.s. met versterking van
accordeon, piano en drums. Behalve het maken van hun Hotclub de France-muziek
begeleidden ze ook de componist van de bevrijdingskraker “Trees heeft een Canadees”,
de volkszanger Albert de Booij in diens even onafscheidelijke spiritual “Nobody Knows
the Trouble I’ve Seen”. 34
Een ensemble dat de muziek van het Quintette du Hotclub de France als uitgangspunt
neemt, is ook te beschouwen als een klein swinggroepje; het is een specialistisch, in
Europa ontstaan genre dat veelal in jazzclubs zijn werkterrein vond en een relatief klein,
maar hecht segment van het jazzpotentieel voor zich opeiste. De bassist Pim Kruijt
richtte eind jaren dertig ook zo’n groep op, de Bamboozlers, waarmee hij tijdens de
oorlogsjaren enige furore maakte. De bevrijdingsroes beleefde hij met een orkest dat
eerst Haarlem en omgeving van swing voorzag en naderhand te Amersfoort Canadese
feesten opluisterde. Hotel de Witte was een officers’ club waar ze ongeveer 110 gulden
per week verdienden en er regelmatig van allerlei bijscharrelden. Dat varieerde dan van
drank, sigaretten en zakken met suiker tot een weggegeven regenjas. Het repertoire was
toegespitst op swingnummers, maar voor oude jazz en dixieland draaiden ze hun hand
evenmin om. 35 Gedurende hun engagement maakten ze zich bekende hits als “I’ll Be
Seeing You”, “Don’t Fence Me In” en “September In the Rain” eigen. Het dansen
bepaalde zich voornamelijk tot foxtrots en er werd op bescheiden wijze geswingd
(gejived). En iedere avond na afloop moest het orkest verplicht drie volksliederen
spelen: “O Canada”, “God Save the King” en “Het Wilhelmus”. Maar omdat dat nogal
wat tijd vergde en de manschappen meestal afgeladen waren, maakten ze er op voorstel
van de majoor een potpourri van. 36
Na Amersfoort deed het orkest een schnabbel in Winschoten in hotel Dommering. In
Kruijts orkest speelde toen Ben Bakema alias Red Debroy, algemeen bekend als een van
de beste saxofonisten van zijn tijd en een swingmuzikant met een grote reputatie.
Pianist Cees Slinger, in 2006 nog immer actief op de scene, bevond zich toentertijd
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eveneens in deze Oost-Groningse centrumgemeente, veelzeggend bijgenaamd Sodom.
Als invaller bij het bandje van zijn neef, de Sodoma’s (gitaar, viool, drums en piano),
speelde hij zo nu en dan voor de Canadezen in de dansruimte onder de toneelvloer van
Dommering. De populaire muziek van 1945 was dan misschien geen jazz , maar in ieder
geval jazzy, meende Slinger, die een trouwe luisteraar was van het AFNradioprogramma Midnight in Munich gepresenteerd door Ralph Moffet. Slinger hoorde
er onder meer de belangrijkste (blanke) big bands als die van Artie Shaw en zangeressen
als Dinah Shore. De AFN zond voornamelijk dat soort muziek uit. 37
Pim Kruijts broer, Theek, speelde onder de artiestennaam Ted Powder eveneens bas.
Het orkest waarmee hij een engagement bij de Canadezen in Huis ter Duin te Noordwijk
vervulde, had onder anderen violist en pianist Dits Sakkers in de gelederen. De
Utrechter Sakkers had zich in de oorlog reeds bewogen in de Haagse kringen van
gerenommeerde formaties als de Swing Papa’s en de Moochers en was intussen
doorkneed in het swingidioom. Hij speelde vooral dans- en swingmuziek, aangevuld
met bekende liedjes van onder anderen de uiterst populaire zangeres Vera Lynn. Het
swingrepertoire was ook hier weer voornamelijk vooroorlogs: muziek van Benny
Goodman, Louis Armstrong, de Engelse trompettist Nat Gonella en natuurlijk alle
nummers van de Hotclub de France, voor zover het publiek dat kon appreciëren. Swing,
geen jazz, want de term jazz werd gereserveerd voor de oude stijl zoals de Dutch Swing
College die speelde. 38 Musici rond Sakkers vonden toen dat onder jazz alleen muziek
verstaan moest worden die datereerde van vóór de swing era; als jazzpuristen waren ze
van oordeel dat swing de oorspronkelijke jazzcriteria zodanig had aangetast dat er van
real jazz geen sprake meer zou zijn. Deze zienswijze was in de jaren veertig vrij
algemeen en zou, zoals we zullen zien, nog tot veel misverstanden aanleiding geven.
Ook tenorsaxofonist Harry Verbeke behoorde tot de eerste naoorlogse generatie
jazzmusici in ons land. Verbeke formeerde met zijn broer Joop en een paar vrienden een
zevenmans orkestje, The Dived-Up Swingers (sic), waarin een Canadese sergeant,
Woody Woodfield, achter het slagwerk zat. Zijn deelname legde de band gezien zijn
organisatorische kwaliteiten geen windeieren. Ze werden aangesteld als de Regimental
Dance Band of the XII Manitoba Dragoons en toerden langs de legerplaatsen tot in
België en Frankrijk toe. De elke dag repeterende Dived-Up Swingers maakten geen
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jazz, maar gewone swingende amusementsmuziek: standards als “Honeysuckle Rose”,
“Undecided” of “In the Mood” en de (moderne) liedjes die de Canadezen ook wilden
horen. Woody fungeerde daarbij als voorzanger, terwijl de anderen ze naspeelden en er
de akkoorden bij zochten. Zo kregen ze bijvoorbeeld “Don’t Fence Me In”, de hit van
de Andrew Sisters en Bing Crosby en “I’m in the mood for love” onder de knie. 39

The Orchestra Of The Dutch Swing College
De Amerikaanse muziek die tot dusver de revue is gepasseerd, was in meerdere of
mindere mate entertainment voor een breed, voornamelijk militair publiek en hun
Nederlandse vriendinnen. De smaak van de overgrote meerderheid van die militairen
was gevormd door enerzijds de big bands van de jaren dertig en veertig en anderzijds de
populaire liedjes geënt op de swing en sweet uit die tijd. Maar naast de
vanzelfsprekende Nederlandse liedjes en de schijnbaar onuitroeibare Duitse schlagers
die hier en daar nog tot klinken kwamen, was er de real jazz. 40 Zoals eerder uiteengezet
werd hiermee de jazz bedoeld van vóór de omstreeks 1935 in gang gezette swing era,
die door een kleine coterie van bevlogen aanhangers als het enige ware werd
gepropageerd. Van deze liefhebbers en musici bevond zich een doorslaggevend deel in
Den Haag, de stad die mede daardoor aanvankelijk richtinggevend was voor de jazz van
na 1945.
Zo ontstond in het collectieve brein van pianist Frans Vink, klarinettist Peter
Schilperoort, drummer Tonny Nüsser en bassist Henny Frohwein al voor de
hongerwinter het idee om direct na de oorlog de jazz letterlijk nieuw leven in te
blazen. 41 Naast allerlei ambitieuze plannen de jazzbeoefening systematisch aan te
pakken, waarbij ook anderen betrokken waren, verplichtte het viertal zich de dag van de
bevrijding muzikaal in te luiden in tapperij St. Regis. Deze overeenkomst werd
contractueel op 4 mei 1945 voor de tijd van een week gesloten. Tot hun verbazing vond
de op handen zijnde bevrijding reeds daags erna plaats. 42
Het optreden in St. Regis van het Benny Goodman-achtige Quartet Of The Dutch Swing
College, zoals de nogal weidse naam luidde naar de te stichten jazzschool, sloeg in als
een bom. Het naar Amerikaanse muziek hongerende publiek kreeg er maar niet genoeg
van. Die ene week werden er drie, waarna elders in Den Haag en omstreken ettelijke
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schnabbels voor Canadezen en Binnenlandse Strijdkrachten volgden. 43 Het kwartet
begon aldus de vruchten te plukken van het bestuderen en repeteren van de illegaal
beluisterde muziek op de Engelse zender. Spontane uitbreiding tot een kwintet had
inmiddels plaats gevonden toen trompettist Joost van Os in Den Haag kwam meespelen
en dat zo goed klikte dat besloten werd hem er bij te houden. 44 En de EngelsNederlandse trombonist Bill Brant completeerde vervolgens een ideale frontline voor
dixieland, een jazzvorm die vanuit Amerika Europa weldra in zijn greep zou krijgen.
In de zomer bereikte hen een invitatie om voor de duur van drie maanden de muziek te
verzorgen voor de Canadezen in het leave centre Apeldoorn. In de voormalige
Bijenkorf aldaar bevond zich de Canada Club, een dancing voor gewone soldaten. Elke
avond was er bal op de jazzmuziek van The Orchestra Of The Dutch Swing College
(ook: Dutch Swing College [band], of het Dutch Swing College genoemd) met
uitzondering van de maandag, hun vrije dag; dan vervoerden legertrucks de band,
volgestouwd met proviand naar Den Haag om hen anderdaags terug te brengen. 33 De
band stond aanvankelijk onder leiding van Duke Ellington-liefhebber Frans Vink en
diens invloed vertaalde zich logischerwijs naar de muziek; de tune van de band was dan
ook niet voor niets “Eerie Moan”, een oude Ellington compositie. Maar naarmate de
maanden vergleden wist Peter Schilperoort een steeds sterker stempel op het repertoire
te drukken, wat betekende dat dixielandnummers meer en meer de overhand kregen.
Daarnaast speelde het Dutch Swing College omwille van de variatie en de behoefte van
de soldaten en hun partners om te slijpen, tevens ballads als “Stardust” en “You Go To
My Head”, gezongen door bassist Henny Frohwein. 45
De band bleek kwalitatief van een zodanige klasse dat de Canadese militairen die op
doorreis in Apeldoorn verpoosden, de band overal waar ze nadien terecht kwamen
aanbevalen. Door het gebleken succes werd het oorspronkelijk geplande engagement
van drie maanden tot acht uitgebreid. In die periode jamden de Haagse musici soms
voor hun eigen plezier, dus zonder publiek tot diep in de nacht met buitenlandse gasten
die het leave centre bezochten. Ook vonden radiouitzendingen via de Canadese radio en
Herrijzend Nederland plaats. 46 Jazzliefhebbers kunnen zich bij gebrek aan opnamen uit
die periode helaas alleen maar warmen aan de overgeleverde verhalen.
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De Apeldoornse gitarist van het swingorkest The Red, White and Blue Stars, dat ook
regelmatig voor Canadese militairen optrad met een programma van vooroorlogse
classics en bevrijdingshits, heeft ze een paar keer gehoord. Omdat hij in het bezit was
van een speciaal aan muzikanten uitgereikt pasje, kreeg hij toegang tot de club. Zo’n
pasje was een soort van extra beloning voor bewezen diensten, waarmee de bezitters
tevens op sommige plaatsen in legermagazijnen diverse goederen tegen gereduceerde
prijzen konden kopen. Hij vond de muziek van uitstekend gehalte en keek dan ook hoog
tegen de Hagenaars op. Wel was het hem opgevallen dat de DSC veel van papier
speelde. 47 Dat is een enigszins merkwaardige constatering, omdat er in dit soort jazz
weinig vastligt en dus veel geïmproviseerd wordt. Navraag bij Tonny Nüsser leerde
echter dat het inderdaad niet zo was, maar door de vele Ellington stukken hadden de
blazers wel eens een gearrangeerd lijntje voor zich. 48

Twee big swingbands
In Apeldoorn speelde na de bevrijding nog een ander, grotendeels uit Hagenaars
opgetrokken orkest, namelijk dat van trompettist Kees van Dorsser. Bassist daarin was
Eddie Hamm. Zowel hij als Van Dorsser maakten later gedurende enige jaren deel uit
van de DSC, maar in 1945 hadden ze de opdracht voor Canadese officieren en hun
dames swingende dansmuziek te spelen in de Haymarket Club. Die dames waren
gerecruteerd uit de eigen legerhulpdiensten, het Vrouwen Hulp Korps en misschien ook
wel enkelen uit de Apeldoornse fine fleur.
Het tienkoppige orkest herbergde buiten de reeds vermelden nog enkele illustere
figuren uit de jazzwereld. Zo waren Jan Engels, Hans van Assenderp en Charlie
Nederpelt al in de jaren dertig bekende jazzpersoonlijkheden die ook na de oorlog nog
geruime tijd muzikaal actief bleven. Het ging er in de club chic aan toe: officieren in vol
ornaat, de dames in keurige toiletten, het orkest verplicht in smoking en dat allemaal
omgeven door honderdduizenden bloemen. Nee, hier werd niet gejived zoals in de
Canada Club bij het gewone voetvolk, maar het was vanaf 20.00 uur stijlvol ballroom
dancing, wis en waarachtig en tot het bittere einde. Dat kondigde zich aan omstreeks
23.30 uur, waarna de officieren zich naar hun respectieve kwartieren begaven, alwaar
op informele wijze tot in de kleine uurtjes werd doorgefuifd, nu begeleid door een
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kleine bezetting uit de grote band. 49 Het Kees van Dorsser orkest, ook bekend onder de
naam “het orkest met de vijf saxen” (destijds een novum), speelde een mengeling van
clandestien opgevangen muziek van Benny Goodman, Harry James, Charlie Spivak,
Glenn Miller, Duke Ellington en Woody Herman. 50 Die werd vervolgens door Willy
Verra en Hans van Assenderp van keurige op maat gesneden vijfstemmige, close
harmony arrangementen voorzien. Na Apeldoorn volgden nog engagementen voor de
Canadezen in het Amsterdamse Krasnapolsky en later dat jaar voor de burgers in de
foyer van de Haagse bioscoop Metropole.
In Groningen opereerde na de Duitse bezetting een big band met een rijke historie, The
Plus Fours. Deze, oorspronkelijk in 1930 als schoolorkest van de HBS opgerichte
formatie, was in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de populairste van het
Noorden. Het was een sterk Amerikaans georiënteerde swingband die merendeels
arrangementen van Cab Calloway, Jimmie Lunceford, Earl Hines, Larry Clinton,
Tommy Dorsey, Benny Goodman en Duke Ellington op het repertoire had. 51 Hierbij zij
aangetekend dat door afwezigheid van een arrangeur alle partituren bij abonnement van
uitgevers werden betrokken of in de muziekhandel gekocht. Alhoewel de muzikale
verrichtingen in de oorlog steeds marginaler vormen aannamen, kwam de band in 1945
niettemin als herboren tevoorschijn. De meeste schnabbels gingen naar de Canadezen;
de allereerste in Hotel Frigge tegen betaling in natura zoals bijna overal elders het geval,
maar naderhand voor 100 gulden per week plus een rantsoen sigaretten. Die Canadezen
vonden het zo’n geweldig orkest dat ze er met de Amerikanen in Delfzijl op een bepaald
moment zelfs ruzie over kregen wie het zou mogen engageren. 52 Het is ook alleszins
begrijpelijk dat een dergelijk orkest, evenals dat van Van Dorsser hoge ogen gooide.
Grote Nederlandse orkesten die hun materiaal zochten bij Amerikaanse name bands
waren vlak na de bevrijding dun gezaaid.

***

Dankzij de komst van de Amerikaanse en Canadese bevrijders werd Europa en dus ook
Nederland overspoeld met hun populaire muziek. Deze muziek in het bevrijdingsjaar
1945 kan samengevat worden gekarakteriseerd als een amalgaam van stijlen en genres
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waarin de Amerikaanse touch dominant was. Weliswaar bleken Duitse schlagers op
enkele plaatsen nog even aantrekkelijk en eisten traditioneel Nederlandse liedjes hun
aandeel in de feestvreugde op, de uit Amerika afkomstige klanken waren echter veruit
favoriet. Die Amerikaanse muziek liet zich globaal indelen in vier categorieën.
Allereerst de populaire liedjes die met de bevrijders ons land veroverden en binnen de
kortste keren gemeengoed waren van jan en alleman. Het waren enerzijds pakkende
melodieën voorzien van een bijpassend ritmisch fundament en daarnaast ietwat zoetig
geachte balladen van de op handen gedragen zangeres Vera Lynn.
In de tweede plaats was er de swingende dansmuziek; voor de Nederlandse orkesten
stond het repertoire van de vooroorlogse jazz- en dansorkesten model, aangepast
uiteraard aan de samenstelling van het betreffende ensemble. Daarnaast vond
uitbreiding plaats door wat de muzikanten eventueel ter ore kwam via de BBC en de
AFN. De band van Glenn Miller had in dit verband onmiskenbaar een streepje voor.
Tenslotte de swing en wat menigeen beschouwde als real jazz. Ook in deze genres
overheerste het vooroorlogse repertoire (tijdens de bezetting is er in veel gevallen
ondanks een verbod gewoon doorgespeeld, zodat de betrokken musici in 1945 goed
beslagen ten ijs kwamen). Voor het overige pakte men gewoon de draad, die in 1940
was blijven liggen, weer op. Pas later zou blijken dat er zich in Amerika in de tussentijd
revolutionaire ontwikkelingen hadden voorgedaan waarvan vrijwel iedereen in ons land
onkundig was gebleven. Maar daarover in een ander hoofdstuk.
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Amerikaanse jazzoptredens in Nederland
Al vanaf het begin van de twintigste eeuw hebben Amerikaanse orkesten de oversteek over de
Atlantische Oceaan gewaagd om de Europeanen te laten kennismaken met hun jazz en aan
jazz verwante muziek. In de meeste gevallen werd daarbij ook Nederland aangedaan. Zo liet
in 1906 Philip Sousa zijn instrumentale ragtime horen en speelde het Southern Syncopated
Orchestra onder leiding van Will Marion Cook in 1919 hier een vroege vorm van jazzmuziek.
Sinds de jazz in de loop van de jaren twintig ingeburgerd raakte, zijn Amerikaanse orkesten
met enige regelmaat in Nederland te gast geweest. De concerten die Paul Whiteman in 1926
in het Kurhaus in Scheveningen gaf, veroorzaakten een enorme sensatie bij muziekliefhebbers
van allerlei slag. Niet minder belangrijk bleken de optredens van de bands van Duke
Ellington, Louis Armstrong, Willie Lewis en de Boswell Sisters, allemaal in 1933. In 1934
kwamen Cab Calloway en zangeres Sophie Tucker naar Nederland, en de saxofonisten
Coleman Hawkins en Benny Carter waren hier zelfs met onderbrekingen korte tijd een soort
artists in residence. Dat betekende dat zij, behalve dat zij op veel plaatsen te horen waren,
ook platen maakten met vaderlandse orkesten zoals de Ramblers. Genoemde orkesten en
musici vormen slechts de bekendste van een lange rij die op tournee in Europa ook in
Nederland optraden. Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939, kwam er
met enkele concerten van het orkest van Duke Ellington een voorlopig eind aan deze
stimulerende en inspirerende reeks optredens van voornamelijk zwarte musici.

Omdat na de oorlog de materiële wederopbouw in alle sectoren vooreerst de hoogste prioriteit
genoot, was er minder geld beschikbaar voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur,
laat staan voor Amerikaanse jazzbands die in dure dollars betaald moesten worden. Vandaar
dat het tot in de jaren vijftig duurde voordat deze weer geregeld in Nederland te beluisteren
waren. Dat wil echter niet zeggen dat de jazzgemeenschap de eerste jaren na de bevrijding
geheel verstoken bleef van voorbeelden uit de bakermat van de jazz. In dit hoofdstuk zal
worden nagegaan hoe de Nederlandse vakpers en ook de algemene dagbladen en weekbladen
vlak na de oorlog reageerden op de optredens van zwarte orkesten en solisten. Het ging hierbij
om Amerikaanse bands die op particulier initiatief werden uitgenodigd en vrijwel uitsluitend
bestonden uit zwarte musici.
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Daarnaast zal enige aandacht worden geschonken aan een band van niet-Amerikaanse origine,
namelijk Claude Luter et ses Lorientais. Vanwege de grote invloed die deze Franse jazzmusici
hebben gehad op de dixieland revival in het algemeen en op The Orchestra of the Dutch
Swing College in het bijzonder, lijkt het gerechtvaardigd ook deze band in dit overzicht op te
nemen. Het is van belang de Nederlandse reacties op Amerikaanse jazzoptredens in kaart te
brengen, omdat deze een rol spelen in de Nederlandse positiebepaling ten opzichte van de
jazz. Daarbij is het tevens belangrijk te zien in hoeverre dit specifieke stuk Amerikaanse
cultuur zijn directe invloed in Nederland na de bevrijding heeft doen gelden.

Don Redman en zijn orkest

De eerste Amerikaanse orkesten die na de oorlog in Nederland optraden waren legerbands. Ze
speelden behalve voor militairen echter ook wel voor het gewone publiek. Zo concerteerde de
legerband van vocalist “Scat” Powell na zijn Nederlandse debuut op Paleis het Loo voor de
koninklijke familie, ook in de Rotterdamse Rivièra Hal. Het was, zoals het verslag in S & S
van januari 1946 vermeldde, een geslaagd optreden van een typische big band met een breed
repertoire van jazz, swing en veel zangnummers. 1 Van dit orkest, dat geheel bestond uit
onbekende musici, werd nadien echter niets meer vernomen.
Een jaar later konden de liefhebbers uitzien naar een optreden van de band van rietblazer Don
Redman. Redman wordt beschouwd als een van de belangrijkste arrangeurs uit de jaren
twintig, de periode dat bigbandjazz ontstond. Het orkest maakte een uitgebreide tournee door
Europa waarbij het ook Nederland zou aandoen. Dat viel in elk geval op te maken uit de
advertenties die volgens het Bulletin van het NJA in de pers verschenen. 2 “Een sensatie voor
Rotterdam. Amerika’s beste Negerdansorkest DON REDMAN. Van 1 Februari af in
PARKZICHT”, luidde de wervende reclametekst in het blad Muziek van 10 februari 1947. 3
Maar S&S wist diezelfde maand al dat het orkest aan het eind van de Europese tournee in
Parijs voorlopig ontbonden was en dat de helft van de bandleden inmiddels al weer naar
Amerika was teruggekeerd. 4 Het maartnummer van S&S bevatte naast een recensie van het
Parijse concert van de band het bericht “Don Redman naar Nederland?”, waarin de
teleurstelling werd uitgesproken over het feit dat Redman helemaal niet was komen opdagen
in Parkzicht. De band die er wel speelde was, in de ogen van het blad, een “mystificatie”. 5
Wat er precies aan de hand was valt te lezen in het Belgische jazzblad Swingtime van januarifebruari 1980. De in Rotterdamse jazzgeschiedenis gespecialiseerde Hans Langeweg
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memoreerde er twee brieven die Constantine “Toto” Poustochkine in februari en maart 1947
aan zijn jazzvriend ir. W.A. Eschauzier schreef en waarin het raadsel werd onthuld. Het bleek
te gaan om een octet van zwarte en blanke musici met daarin vijf leden van het bewuste Don
Redman orkest: tenorist Don Byas, trombonist/vibrafonist Tyree Glenn, trompetttist Peanuts
Holland, pianist Billy Taylor en drummer Buford Oliver. Poustochkine was er te laat achter
gekomen dat het om genoemde musici ging; hij had zich weliswaar tijdig gewend tot de
hoofdredacteur van S&S, Anthony Bosman, die de groep had beluisterd, maar op gezag van
diens mededeling dat het om een matig optreden zou gaan van een hem onbekend stel
muzikanten, had Poustochkine de zaak maar laten schieten. “Hemeltergend”, zo was zijn
reactie toen hij later besefte wat hij gemist had. 6 Dat het niet de eersten de besten betrof, mag
blijken uit het feit dat het label HDD er snel bij was om de groep op te nemen. Op 17 februari
1947 werden in het Hilversumse Hof van Holland vier nummers vastgelegd, die in de
uitgaven van september 1947 en april 1948 van het handelaarsblad Decca Nieuws uiteraard
werden aangeprezen. 7
Hoe hebben de jazzliefhebbers deze gelegenheidsformatie, die gedurende drie weken van 1 tot
21 februari 1947 in Parkzicht de dansmuziek verzorgde, ervaren? Daarover zijn slechts twee
uitspraken geregistreerd. In het reeds vermelde artikel in Swingtime uit 1980, citeerde
Langeweg twee muzikanten/liefhebbers die het optreden hadden bijgewoond. De drummer
Dick Rijnooy sprak zich er kort maar krachtig over uit: “Geweldig! Vooral Don Byas! Eén
van de concerten, waarvan je niet weg kon komen!” 8 De andere getuige, Martin Snijders, een
ex-trompettist en een frequent bezoeker van jazzevenementen, bleek wat langer van stof.
Volgens hem werd er veel en uitgebreid gesoleerd. Voor de jazzliefhebbers was het
“fantastisch! Het swingde enorm! Tyree Glenn, Don Byas and their Orchestra vergeet ik van
mijn leven niet!” Snijders vertelde ook dat de band bij het danspubliek helemaal niet in goede
aarde viel. Gewend als het was aan series van drie nummers, waarna men weer zijn plaats
opzocht, werd het nu geconfronteerd met een band die daar lak aan scheen te hebben. Zo
vertolkte de band bijvoorbeeld een twintig minuten durende versie van het langzame nummer
“Stardust”. Bovendien bleken er geen tango’s en Engelse walsen op het repertoire te staan.
Voeg daarbij nog het feit dat volgens de getuigen de musici regelmatig te laat kwamen
opdagen en de directie van de dancing meende voldoende redenen te hebben hen voortijdig de
laan uit te sturen. Desondanks heeft volgens Snijders een behoorlijk aantal jazzliefhebbers,
dat niet danste, maar alleen luisterde, intens genoten van het gebodene. 9

Claude Luter et ses Lorientais
3

Aan het eind van december 1947 reisde een gezelschap Franse musici naar Nederland voor
een viertal concerten in Amsterdam, Den Haag en Tilburg. Deze musici, die onder de naam
Claude Luter et ses Lorientais opereerden, vormden een orkest dat zo natuurgetrouw mogelijk
trachtte de muziek van King Oliver’s Creole Jazzband uit de jaren twintig te reconstrueren.
Hun faam was reeds bekend bij zowel doorgewinterde liefhebbers als bij hen die in Parijs de
caves van het Quartier Latin hadden bezocht. Het optreden van Luters band op het jazzfestival
van Luik en het filmfestival te Brussel in 1947 had bijvoorbeeld grote indruk gemaakt op een
aantal leden van de DSC-club. De verslagen van deze gebeurtenissen in S&S, het DSCclubblad en het Bulletin van het NJA van maart 1998 (dat een tot dan toe ongepubliceerde
recensie van Van Gool bevat), staan dan ook vol juichkreten en superlatieven. 10 Wat deze
liefhebbers naast de uitstekend nagespeelde New Orleans muziek in het bijzonder opviel, was
de serene, ongekunstelde maar zeer geconcentreerde presentatie zonder enige show of
geposeerdheid. Dit ontlokte aan Poustochkine, die een doorwrochte beschouwing aan hen
wijdde, onder meer de volgende lyrische volzin: “Zij sluiten zich af ‘van de buitenwereld’,
dicht opéén staande op het podium zonderen zij zich af in hun eigen ‘klankensfeer’ en met
gesloten ogen, als in een trance, ontvangen zij de mysterieuze vonk der gebiedende
inspiratie.” 11 Het lijken de woorden van iemand voor wie deze Franse poging om de vroege
jazzmuziek te doen herleven, een bijkans religieuze dimensie had.
Het was dan ook te voorzien dat vanuit DSC-clubkringen moeite zou worden gedaan de band
in Nederland te laten musiceren. Kerstmis 1947 was het zover. Deze datum kan dan ook
gelden als het begin van de dixieland revival in Nederland. 12
Het eerste concert vond plaats in Amsterdam op Tweede Kerstdag, ‘s middags in een
zolderzaal aan de Vondelstraat. De band bestond uit jonge musici met weinig ervaring, zodat
er “wel eens een verkeerd nootje viel, maar hun collectieven zaten er geheid in.” Claude Luter
vulde daarbij het “tweetrompettenwerk (...) als goed New Orleans clarinettist op fantastische
wijze” op. 13 Wat hen uniek maakte, vertelde Dolf Rerink, destijds een van de oprichters van
de Amsterdamse Jazz Sociëteit bij een andere gelegenheid, “was het samenspel en het
ongebreidelde enthousiasme: ze gingen volledig in de muziek op en leefden zich er helemaal
op uit.” 14
Voor Rerink bleek de kracht van de band vooral te bestaan uit de wijze waarop de musici de
collectieve improvisatie van de New Orleans stijl vorm wisten te geven.
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Een andere aanwezige destijds was Jan Betgem, die zich even geestdriftig over de muziek
uitliet. Ondanks enkele onvolmaaktheden en de ietwat rauwe klanken betekende deze muziek
voor hem de “eerste confrontatie met een levende - voor ons authentieke - ‘sound’, waarvan
de expressieve kracht enorm was.” 15 De fascinatie voor Betgem en zijn clubgenoot Rerink
lag, blijkens de citaten, in het feit dat ze voor het eerst de muziek van de King Oliver band op
het podium nagespeeld hoorden, muziek die zij voordien alleen maar van de plaat kenden.
Op 27 december 1947 waren er twee concerten in Den Haag gepland. ‘s Middags trad de band
op in het dansinstituut Gaillard-Jorissen ten overstaan van een grote schare liefhebbers en
ingeleid door Poustochkine. “Claude Luter et ses Lorientais, kwamen, zagen en overwonnen
door hun bruisende levensechte New-Orleans muziek”, kopte het DSC-clubblad van februari
1948. Het korte, maar opgetogen verslag legde de nadruk op de stijlzuiverheid van de muziek
en de bezieling waarmee de Luteranen zich van hun taak kweten. 16
Poustochkine zelf zag af van een uitgebreide bespreking van het orkest, omdat hij dat bij een
vorige gelegenheid al uitvoerig had gedaan. Niettemin was zijn bewondering voor de band, zo
verklaarde hij, na de recente concerten nog toegenomen. In een vergelijking met onder andere
de Nederlandse Dixieland Pipers stelde hij, dat bij de Fransen de “collectieve improvisatie
onvoorwaardelijk op de voorgrond” stond. Daarnaast was er het uiterst belangrijke feit dat zij
zich de “meest ‘klassieke’ stijlvorm der jazzmuziek” zodanig hadden eigen gemaakt dat die
gegroeid was “tot een onvervangbare, ‘onwrikbare’ uitdrukkingswijze, tot een ‘tweede
natuur’.” Volgens hem was een “vollediger assimilatie van de ware geest der jazzmuziek bij
blanken nauwelijks denkbaar.” 17 Poustochkine hechtte kennelijk grote waarde aan het
inlevingsvermogen van de musici om de authentieke New Orleans muziek, waarbij het
collectief improviseren belangrijker was dan de solo, als een levensechte kopie neer te zetten.
Het Haagsch Dagblad knoopte in zijn recensie van 7 mei aan bij wat Poustochkine in zijn
inleiding te berde had gebracht over het verschil tussen de echte jazz van Luter en de door de
commercie ingegeven “schijnontwikkeling, die leidde tot de hedendaagse pseudo-jazz.” Men
behoefde, zei de krant, alleen maar het orkest van Claude Luter te vergelijken met wat er zoal
in dancings en op de radio te horen was om in te zien “hoeveel kaf hier het koren heeft
overwoekerd.” Daarnaast hoopte de krant dat deze uitstekende band ook nog eens door andere
dan jazzliefhebbers gehoord kon worden. Want, om alweer met Poustochkine te spreken,
waardering voor klassieke muziek hoefde die voor jazz niet uit te sluiten. 18
Wil Gilbert, die tekende voor de recensie in het Het Dagblad voor het Koninkrijk der
Nederlanden, sprak van een “verbluffende imitatie”. Ondanks het feit dat blanken door hun
totaal verschillende culturele achtergrond eigenlijk geen zwarte muziek konden spelen, was
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het deze Fransen gelukt het onmogelijke waar te maken. Gilbert noemde dit fenomeen een
“volslagen metempsychose.” Bij alle lofwaardige eigenschappen van de Lorientais schoten ze
echter op het gebied van de overigens sporadische solistische momenten qua “creatieve
vaardigheid” tekort. Maar ook al was die vaardigheid bij zwarte musici groter, dat nam niet
weg dat “dit met zoveel toewijding en vervoering voltrokken Europese experiment geenszins
van wetenschappelijk belang was ontbloot.” 19 Met dat “wetenschappelijk belang” doelde
Gilbert op het feit dat door het bedrieglijk echt kopiëren van zwarte jazzmuziek uit de jaren
twintig, blanke musici hadden bewezen dat ras geen hinderpaal behoefde te zijn voor de
beoefening van welke muziekvorm dan ook. Dat was vlak na de oorlog een vérstrekkende
conclusie.
Claude Luters orkest kwam op 27 mei ‘s avonds andermaal in actie tijdens een bont muzikaal
programma in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Den Haag. Het
communistische dagblad De Waarheid hekelde de slechte organisatie en de luidruchtigheid
van de “swingnosums”, die bijvoorbeeld ook onbedaarlijk lachten om het hoofd van de
banjoïst. Hierdoor werd de muziekliefhebbers, “zo zij aanwezig waren”, veel vreugde
ontnomen. Want het orkest speelde felle en schitterende klassieke New Orleans-stijl jazz,
aldus de recensent. 20
Ook het DSC-Clubblad laakte de manieren van het merendeels uit “nosems” bestaande
publiek, dat de dynamische jazz van Claude Luter begeleidde met voetgestamp en
geschreeuw. Het lange wachten op de Franse band als gevolg van organisatorische fouten had
hen balorig gemaakt. Toch bleek de redactie uit veelzijdige bron te hebben vernomen dat men
desondanks van het korte optreden genoten had. 21
Uit al deze stukken komt Claude Luter et ses Lorientais naar voren als een uitstekend en
enthousiast spelend orkest dat op wonderbaarlijke wijze de echte New Orleans jazz van King
Oliver’s Creole Jazzband deed herleven. Men stond haast perplex dat een geheel blanke band
op vrijwel alle onderdelen zo precies deze zwarte muziek wist te herscheppen. Dit optreden
riep de vraag naar authenticiteit op en stelde het probleem van de vermeende zwarte identiteit
van de jazz aan de orde.
Voor de echte liefhebbers, die deze muziek alleen op vooroorlogse platen hadden gehoord,
was deze gebeurtenis een waar feest der herkenning. Voor anderen moet dit de eerste
kennismaking met zuivere oude jazz zijn geweest; het was een soort jazz die, anders dan wat
doorgaans in de clubs of op de radio aangeboden werd, niet was “aangetast” door moderne
ontwikkelingen. Grotere instrumentale vaardigheden golden namelijk niet als authentiek,
omdat de zwarte jazzpioniers daarover ook niet hadden beschikt. Men vond zelfs dat een
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overmaat aan techniek het spontane muzikale gevoel zou overwoekeren. Om die reden
werden muziek-technische tekortkomingen dikwijls met de mantel der liefde bedekt. De band
werd een muzikaal voorbeeld dat aan het eind van de jaren veertig voor een aanzienlijk deel
van de oude-stijl jazz in Nederland richtingbepalend was.

Louis Armstrong

Driemaal eerder was Louis Armstrong (1901-1971) in Europa geweest, waarvan slechts één
keer in Nederland. Van 7 tot en met 20 november 1933 had de beroemde trompettist en
zanger een serie concerten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Arnhem
gegeven. Bovendien was er door de AVRO een directe radiouitzending verzorgd vanuit de
Dierentuin in Den Haag. Het begeleidingsorkest had bestaan uit negen vrij onbekende musici,
die de grandeur van Armstrong des te beter deden uitkomen. 22 Op 20 oktober 1949, toen
Armstrong Nederland ten tweede male bezocht, was de situatie geheel anders. Op instigatie
van zijn impresario Joe Glaser was er een zesmans All Star-bezetting geformeerd, waarmee
hij vrijwel jaarlijks in binnen- en buitenland op tournee ging. Dat sextet bestond uit louter
grote namen, musici die zich in de voorafgaande decennia hadden onderscheiden als solist of
bandleider. Jack Teagarden trombone, Barney Bigard klarinet, Earl Hines piano, Arvell Shaw
bas en Cozy Cole drums waren dan ook niet alleen aangezocht om Satchmo, zoals Louis’
bijnaam luidde, op kundige wijze te begeleiden, maar presenteerden zich onder andere ook
met een eigen solonummer. Daarnaast was er een extra vocaliste aan de band toegevoegd,
Velma Middleton. Verder waren er in afwijking van 1933 slechts twee optredens gepland:
eerst ‘s avonds voor een select gezelschap in de Hilversumse AVRO-studio, waarvan een half
uur live werd uitgezonden, en aansluitend een nachtconcert in Parkzicht, Rotterdam.
De muziekvakpers besteedde in haar kolommen vooraf nauwelijks aandacht aan deze
optredens. Alleen het splinternieuwe tijdschrift Rhythme drukte een artikel van zijn
Amerikaanse correspondent, de voormalige Nederlandse orkestleider Max Tak, over
Armstrong af. Tak meldde dat de trompettist zijn stijl trouw was gebleven en bezong verder in
kleurrijke zinnen de muzikaliteit van de All Stars, die hij recentelijk in de New Yorkse club
Bop City had gehoord. 23 Verder verscheen er een voorbeschouwing van Poustochkine in De
Radiobode in verband met de naderende radiouitzending. Poustochkine gaf een korte,
overzichtelijke schets van Armstrongs loopbaan, die vergezeld ging van de opmerking dat,
ook al had zijn spel sinds de jaren twintig aan “overrompelende frisheid” ingeboet, zijn
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muziek desondanks een “aangrijpende ervaring” bleef. 24 Poustochkine kon zich blijkbaar
moeilijk losmaken van wat hij de jonge Armstrong had horen spelen bij zijn eerste
kennismaking met de jazz.
De verschillende muziekbladen (Rhythme, Onze Lichte Muziek, Swing & Sweet, Dutch Swing
College-Clubblad) toonden zich in hun kritieken eigenlijk unaniem lovend over de Armstrong
All Stars. Men vond het een belevenis die men niet graag had willen missen. Alleen al de
wijze waarop deze zwarte musici en de blanke Jack Teagarden hun muziek voor het voetlicht
brachten, was voor de meesten al een gang naar het concertpodium waard geweest. Behalve
Armstrong wees iedereen trombonist Teagarden aan als grootste pure jazzsolist. Toch was er
kritiek. Globaal genomen kon die worden herleid tot drie factoren. In de eerste plaats werd
vastgesteld dat de oorspronkelijke collectieve New Orleans-stijl deels verlaten was ten gunste
van het primaat van de solist. Ten tweede vond men soms de ritmegroep en dan met name de
drummer wat te modern en ook te luid. En het derde punt van kritiek gold de commerciële
presentatie, dat wil zeggen de show die vooral Velma Middleton zich permitteerde. Die werd
als overbodig gezien en leidde maar van de muziek af.
Afgezien van het verschil in waardering van de diverse solistische bijdragen, vielen er in de
afzonderlijke verslagen enkele opmerkelijke uitspraken te noteren. Rhythme verweet Jack
Teagarden “een te intensief gebruik van ‘s levens geneugten”. Daardoor zou hij er slechter
hebben uitgezien. Vervolgens werd hij beurtelings een “eminente trombonist”, “geen grote
figuur meer” en “een speler van klasse” genoemd. De criticus wist kennelijk niet goed raad
met het optreden van de trombonist. Het tijdschrift meende verder dat er teleurstellend weinig
goede, spontaan geïmproviseerde jazz te horen was geweest. “Het was allemaal van te voren
ingestudeerd arrangementen-werk.” De overbekende nummers werden en “zullen honderden
malen worden gespeeld met dezelfde soli- en obligatopartijen.”

25

Door het deels identieke en

vrijwel exact hetzelfde uitgevoerde repertoire van beide concerten, had een begrip als
“spontane improvisatie” bij de recensent veel van zijn betekenis verloren. Te weinig werd
beseft dat jazzorkesten met een min of meer vast repertoire op tournee gaan en dat de zo
hooggeschatte spontane improvisaties deels berusten op een mythe. Het is onvermijdelijk dat
in de improvisaties bepaalde zelf bedachte passages of standaardfrasen, de zogeheten “licks”,
regelmatig terugkeren. Banjoïst Benno Stoppelman vertelde in Glorie, het maandelijks orgaan
van de Amsterdamse platenzaak Glorie, dat hij ondanks “veel goeds” toch teleurgesteld was.
De repertoirekeus deugde niet, de nummers eindigden allemaal met een “lang aangehouden
accoord” en Cozy Cole, “een lawaaimaker”, had het grote “sisbekken” schandelijk misbruikt.
De ensemblepartijen bleken lichtelijk onsamenhangend door de derde stem van Teagarden,
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die “geen New Orleans-trombone” blies, en de “knappe chromatische”, maar weinigzeggende
klarinet van Bigard. Door dit alles deed “het geheel echter slordig en onverzorgd aan”, aldus
Stoppelman. 26 We zien hier wederom de teleurstelling van iemand die gedacht had een
traditionele New Orleans band te horen, maar in plaats daarvan geconfronteerd werd met een
geactualiseerd jazzorkest dat de jaren twintig reeds lang ontgroeid was.
Poustochkine, die samen met een aantal leden van de DSC-club door de AVRO was
uitgenodigd het studioconcert in Hilversum bij te wonen, schreef een kritiek voor het DSC
clubblad. Als enige was hij bijzonder getroffen door de drumsolo van Cozy Cole. We hadden
hier niet langer te maken met de “brillante swingdrummer”, maar met de “oermuzikant, die
een aangrijpend stuk negerfolklore vertolkte, waarin de natuurrhythmen van Afrika hun
beklemmende taal spraken.” Poustochkine roemde Cole als een klanktovenaar die zijn
trommels en bekkens liet zingen en er “fantastische kleuren en tinten aan ontlokte - gelijk
geen blanke slagwerker ooit zou vermogen te bereiken.” 27 Het is enigszins verrassend dat
Poustochkine als purist een dergelijke drumsolo wist te waarderen. Bovendien uitte hij zich,
anders dan de anderen, niet ongunstig over het optreden van Velma Middleton. Dat een
mondeling oordeel vlak na een concert kan verschillen van de later op schrift gestelde
recensie, toont een herinnering van het clublid Harm Mobach aan. Mobach, in de jaren vijftig
onder meer medewerker aan het blad Rhythme, was zeer onder de indruk van het gebodene.
Maar, zo vertelde hij in “100 Jaar” Jazz in Den Haag”, tijdens de busreis terug viel er “forse
kritiek te beluisteren. Men had de bezonken sfeer die de oude opnamen van Armstrong’s Hot
Five en Hot Seven uitstraalden, node gemist, enz.” Vandaar dat hij naderhand verbaasd was
over de lovende taal van Poustochkine. 28 Poustochkine was blijkbaar een van degenen die
“forse kritiek” hadden gespuid. Hij moet dus wel bij nader inzien tot een ander oordeel zijn
gekomen.
Peter Schilperoort, de leider van The Orchestra of the Dutch Swing College, meende in Swing
& Sweet dat het orkest “qua stylistische oriëntatie der onderscheidene leden wel zeer
inhomogeen” was. Van de solisten vond hij bassist Shaw vanwege diens “fanatische
inspiratie” het primitiefst, zijn “moderne instelling” ten spijt. 29 Volgens Schilperoort paste de
ritmegroep minder goed bij de drie blazers en het “primitieve” van Shaw moet te maken
hebben gehad met diens fysieke pogingen het uiterste uit zijn bas te toveren. Dit ontlokte aan
Pi Scheffer, leider van de Skymasters, die het optreden besprak in De Radiobode, de term
“contorsionnistische prestaties”. De bandleider was van oordeel dat men Shaw moest horen,
maar niet zien. 30 Evenals Schilperoort had ook Scheffer moeite met de lichaamsdynamiek van
de bassist, een destijds bij weinigen bekend fysiek element van zwarte muziek.
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Rolf ten Kate vestigde in OLM de aandacht op een impressie van het studioconcert van de
hand van de directeur van de AVRO, Willem Vogt. 31 In hetzelfde nummer van De Radiobode
waarin Scheffer zijn relaas deed, gaf Vogt zijn waarnemingen prijs onder de titel, “De triomf
van het rhythme”. Als leek ervoer hij de klanken als een “verheven verschrikking” en het
ritme van deze “streng beheerschte orgie” was gelijk een “botsing tussen zware tanks, met
machine-geweervuur, 80 cm-geschut en anti-tankgeweld (...) Diep in ons trilde even de
overtuiging: niet het woord was in den beginne...in den beginne was het rhythme.” 32 Vogts
zonder twijfel als grappig bedoelde stuk illustreert zijn gebrek aan begrip voor de jazz en laat
ook zien dat de geprononceerde ritmiek van de jazzmuziek velen te machtig was. Onnodig op
te merken dat de als column verpakte impressie van de AVRO-directeur tevens de lage status
van de jazz aangaf.
Dat er wat dat aangaat nog veel te winnen was, mag ook blijken uit diverse dagbladrecensies
van 21 oktober 1949. Met name het Algemeen Dagblad blunderde nogal fors ten aanzien van
de feitelijkheden. 33 Maar ook enkele andere bladen sprongen slordig om met de gegevens,
zoals verderop blijkt. Ook dit lijkt tekenend voor de status van jazz als niet-serieuze muziek.
In het algemeen waren de kranten van mening dat er geen zuivere jazz was gespeeld, maar
swing. Men betreurde het dat Armstrong zijn stijl van de jaren twintig had verruild voor de
technisch weliswaar knappe, maar toch artistiek minder te waarderen muziek van 1949.
Positief beoordeeld werd de gelijkwaardigheid van de musici, die de evenwichtigheid van de
band ten goede zou zijn gekomen. Armstrong was niet meer zoals in 1933 de alles en iedereen
dominerende figuur.
Het Rotterdamsch Parool vormde hierop een uitzondering. Het blad kwam ondanks de
perfectie van de muziek in een melancholieke stemming. Want, zo stelde de recensent vast:
“het is allemaal zo vreselijk ‘voorbij.’” Er zou dan ook geen uitgelaten sfeer hebben geheerst.
Geen heimwee naar de klassieke jazz van de jaren twintig, maar een “verlangen naar een
nieuwe beheersing in jazz van sentimenten en gedachten, die nu spelen en nu leven.” 34 Het
idee dat de muziek zich moest vernieuwen was overigens voor die tijd een modern standpunt.
De landelijke editie van Het Parool merkte op dat de “orgie van rhythme, vitaliteit,
muzikaliteit en technische beheersing van het instrument” pas goed te beoordelen zouden zijn
indien men meteen erna een Engels of Nederlands orkest zou kunnen beluisteren. De krant
vreesde dat na “zoveel oerklank, zoveel wildheid” er dan slechts “tamheid” zou resten. 35
Waarmee deze journalist suggereerde dat er een groot verschil qua intensiteit zou bestaan
tussen jazz zoals uitgevoerd door West-Europese blanken en die van zwarte musici. Het
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Rotterdamsch Nieuwsblad had graag gezien dat de “show wat meer omlijsting had genoten,
bijv. door een conferencier.” 36
De cabaretier en tekstdichter Jaap van der Merwe, die zijn verslag in Het Vrije Volk als een
open brief aan Louis had ingekleed, was het concert tegengevallen. De band had weliswaar
“netjes gespeeld, maar het was er niet. Bijna niet.” Met het bedoelde van der Merwe “‘t
inleven, het broeiende sentiment” dat Louis had “versurrogaterd met hard toeteren en een
beetje show.” Enkele honderden rijke lui waren in hun luxe sleeën afgekomen op Louis’ grote
naam, vertelde hij, alleen om te kunnen zeggen dat ze met hem koffie hadden gedronken.
Want van de muziek hadden ze geen kaas gegeten, getuige hun “ratelend handgeklap na zo’n
beroerd slechte drumsolo.”
Van der Merwe deelde verder als lid van de rode familie en passant pluimpjes uit aan VARAmedewerkers als de Ramblers; zij brachten ook show, “alleen goedkoper” en zanger Marcel
Thielemans zou beter zingen dan Jack Teagarden. Hij vroeg zich af wat Pete Felleman, “de
jazzman van de VARA” ervan zou denken. 37 Voor Van der Merwe bestond er op onderdelen
amper verschil in kwaliteit tussen de Armstrongs All Stars en de Ramblers.
Het Algemeen Dagblad viel, zoals eerder gezegd, op door de meeste foutieve vermeldingen.
Barney Bigard was niet blank maar een Creool, die bovendien nooit bij het Engelse orkest van
Jack Hylton in dienst was geweest, laat staan dat hij diens rechterhand zou zijn, zoals de krant
beweerde. En niet Sidney Catlett was de drummer, zoals ook De Nieuwe Rotterdamsche
Courant wilde doen geloven, maar Cozy Cole. 38 Catlett werd tenslotte in Het Rotterdamsch
Parool verwisseld met bassist Arvell Shaw. Diezelfde krant noemde Velma Middleton een
“massive Mammy, genoeglijk deinend over al haar uitgestrektheden” en merkte op dat de
prestaties van drummer en bassist “even het oerwoud” in herinnering brachten 39 opmerkingen die nu zonder twijfel als onoorbaar zouden worden aangemerkt. Ook het
Haagsch Dagblad, dat de radioshow becommentarieerde, was daarvan niet vrij te pleiten.
Barney Bigard en Jack Teagarden bliezen volgens het blad uitstekend, maar konden niet de
spontaniteit van een neger aan de dag leggen. Bovendien werd Armstrong kwalijk genomen
dat hij door met “schrille effecten, geschreeuw en hoge tonen” aan de blanke smaak toe te
geven zijn oorspronkelijke eenvoud had verloren. 40
“Vraag u niet af wat het is”, tekende de speciale verslaggever van de Volkskrant op uit de
mond van Armstrong, “want dan kom je er nooit achter.” Hij bleek geïntrigeerd door de
spontane improvisaties die de “grillige geest” van de trompettist schijnbaar als vanzelf
afscheidde. Verwondering ook was er bij hem over het “rusteloze, geprikkelde” spel en de
“vaak even aangrijpende als afgrijselijke” intonaties. Zijn stuk stond echter grotendeels in het
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teken van onbegrip en afkeuring, waarvan frasen als “hyper-ordinair straatmuziekje”, “een
felle, genadeloze aanval op de gehoorzenuwen” en “de bezetenheid stijgt ten top” enkele
voorbeelden vormen. 41
En De Telegraaf meende tenslotte dat, hoewel de meeste luisteraars in Hilversum opgetogen
hadden geapplaudisseerd, de “critisch gestemden bijna pijnlijk hebben gevoeld, dat een
manifestatie als deze behoort tot de ziel van een ander wereld dan de onze.” Een Nederlandse
concertzaal was volgens het blad voor deze muziek een oneigenlijke plek waar extatische
bijval onwezenlijk aandeed. De muziek diende te worden gespeeld in “de schemering van een
kleine ruimte, gevuld met mensen die dit rhythme van nature in hun bloed voelen trillen.” 42
Concluderend kan worden gesteld dat de gezamenlijke vak- en dagbladpers de concerten van
Armstrong over het algemeen redelijk geslaagd vond, maar niet als uitzonderlijk bestempelde.
Ondanks de verschillen in waardering voor de diverse solisten, waarbij trombonist Teagarden
er steeds in positieve zin uitsprong, namen velen in hun oordeel de jazz van de jaren twintig
als leidraad. Onvoldoende leek te worden beseft dat Armstrongs muziek zich in de loop der
tijd had gemoderniseerd. Daardoor konden de verrichtingen van met name de bassist en de
drummer, maar ook van de trompettist zelf, wellicht niet geheel juist worden ingeschat.
Tevens ontbrak het inzicht dat Amerikaanse jazz, zeker in die tijd, ook altijd amusement was,
waardoor de commerciële aspecten in een ander daglicht komen te staan. Daarnaast bestond
hier en daar het idee dat jazz onlosmakelijk met ras verbonden was en door anderen dan
zwarte musici op zijn best imperfect zou kunnen worden uitgevoerd.

Sidney Bechet

Ook sopraansaxofonist/klarinettist Sidney Bechet (1897-1959) was voor de oorlog al eens in
Nederland opgetreden. Dat was in 1926 toen hij in het kader van een Europese tournee met de
revue “Black People” een maandlang van 25 september tot 22 oktober in de drie grote steden
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag te beluisteren was. Als leider van het revueorkest kwam
hij wel in beeld zonder dat zijn naam al te vaak in druk verscheen. 43
Hoewel Bechet zowel tijdens zijn optredens als op de plaat bewezen had over enorme
solistische capaciteiten te beschikken, duurde het tot na de Tweede Wereldoorlog alvorens hij
zich als solist prominent afficheerde. Vanwege de dixielandrevival kregen oudere musici, die
in het big bandtijdperk moeilijk aan de slag konden komen en daardoor dikwijls in
vergetelheid waren geraakt, nieuwe kansen. Bechet emigreerde naar Frankrijk, waar hij zich
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in 1951 definitief vestigde en in 1959 op 62 jarige leeftijd overleed. De Fransen adoreerden
hem; hij speelde er met tal van bands waaronder die van Claude Luter. Vanuit Frankrijk, dat
hij als zijn uitvalsbasis beschouwde, ondernam hij geregeld uitstapjes naar diverse landen
waar hij als gastsolist optrad, veelal met de crême van de aldaar opererende oude stijlorkesten.

Sidney Bechet, Amsterdam 1949
Zo speelde Bechet op 30 oktober 1949 ‘s middags voor het eerst na de oorlog in Nederland
met The Orchestra of the Dutch Swing College in Bellevue te Amsterdam. Het evenement
vond plaats onder auspiciën van het maandblad Rhythme, dat in samenwerking met de
Amsterdamse ondernemer Frits Blokker voor de organisatie borg stond. 44
Er verschenen geen introductieartikelen, maar slechts korte berichtjes over het op handen
zijnde optreden. Alleen enkele muziekbladen wijdden een nabeschouwing aan dit enige
concert. De radio toonde geen belangstelling en de dagbladen lieten het eveneens massaal
afweten, naar alle waarschijnlijkheid vanwege een gebrekkige pr-activiteit. Het Parool gaf
desgevraagd echter als verklaring “plaatsgebrek en de minder grote populariteit van
Bechet,” 45 hoewel volgens Rhythme Bechet “ongetwijfeld een groter figuur in de
hedendaagse jazzmuziek-wereld” was dan Armstrong. 46
De met Bth ondertekenende recensent, vermoedelijk Henk Both, ook degene die Het Parool
om uitleg had gevraagd over het negeren van het concert, was verantwoordelijk voor een
stukje in Glorieuze Klanken, de nieuwe naam van het eerdere Glorie, dat verspreid werd door
de Amsterdamse platenfirma Glorie. Bth bracht het verschil tussen de optredens van
Armstrong en Bechet ter sprake. Het feit dat Armstrong met een geheel uit Amerikanen
bestaande band kwam, terwijl Bechet het met het Nederlandse Dutch Swing College orkest
moest doen had, zo schreef de recensent, consequenties voor het resultaat. Daarom moest men
“dit zwakke punt” liever niet bekritiseren. Ook al speelden de musici ongetwijfeld “naar hun
beste vermogen”, authentieke Amerikaanse jazz bleek voor Bth van een andere categorie dan
wat goedwillende Hollanders klaarspeelden, hoe geweldig hij Bechet overigens ook vond. 47
Dat Bechet zelf ten aanzien van de Dutch Swing College aanvankelijk ook de kat uit de boom
keek, kan worden afgeleid uit wat Peter Schilperoort John Chilton hierover vertelde in diens
in 1987 uitgegeven Sidney Bechet The Wizard of Jazz. Nadat een meegekomen Franse pianist
hen aan elkaar had voorgesteld en Bechets muzikale wensen had kenbaar gemaakt, trok
Bechet zich terug in een hoekje. Hij gedroeg zich volgens Schilperoort “rather cool.” Na het
succesvolle concert waarin de band zijn kunnen had gedemonstreerd, ontdooide hij en tijdens
de latere gezamenlijke optredens was er wat dat aangaat geen vuiltje meer aan de lucht. 48
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Wouter van Gool versloeg het evenement voor Rhythme, waarbij hij niet schroomde Bechet
de allerhoogste lof toe te zwaaien. Hij sprak van “geniaal, ontroerend, volmaakt
meesterschap” en betreurde het dat het aantal toehoorders niet groter geweest was. Maar de
enkele honderden aanwezigen hadden genoten van de gemoderniseerde New Orleans jazz, die
Van Gool wilde classificeren als “Bechet-jazz”. Dat was zeer individuele, swingende New
Orleans jazz, wars van commerciële effecten. De samenwerking met het Dutch Swing College
orkest dwong bewondering af, aldus Van Gool, die verder hoopte dat er in de toekomst meer
mensen af zouden komen op een reprise van dit optreden. 49 Voor Van Gool was een moderne
variant van de traditionele jazz geen beletsel deze nieuwe muziek zeer te appreciëren, een
opinie die zich keerde tegen het al te rigide purisme van nogal wat tijdgenoten.
Ook Rolf ten Kate, die in Onze Lichte Muziek een pagina wijdde aan dit concert, was
buitengewoon te spreken over zowel Bechet als het Dutch Swing College orkest. Ten Kate
noemde de sopraansaxofonist een “sterke persoonlijkheid, bezeten door een ontoombare
‘scheppingsdrang’ en behept met een sterk muzikaal ‘egoïsme’” Dat hij in zijn soli diverse
citaten verweefde was, zo schreef Ten Kate, een bewijs voor zijn vindingrijkheid. Zijn spel,
waarvan een “magisch fluïdum” uitging, zou zich kenmerken door een “gedragen vibrato.”
De magere belangstelling viel hem, ondanks de minimale publiciteit, bar tegen. Er zaten
nauwelijks vierhonderd luisteraars, die Bechet overigens een langdurig ovationeel applaus
bereidden, in een zaal waarin er wel twaalfhonderd zouden passen. Hij kenschetste de echte
jazzliefhebbers daarom als de “unhappy few.” 50 Ten Kate legde de nadruk op het
individualisme van de New Orleans musicus Bechet. Door op verschillende punten van de
oorspronkelijke New Orleans jazz af te wijken, toonde Bechet dat hij met zijn tijd mee ging
zonder dat dat de sfeer van die muziek aantastte.
Poustochkine was zoals altijd de uitvoerigste in zijn beschouwing. In het DSC-Clubblad
constateerde hij dat, aangezien Bechet zich tegenwoordig presenteerde als een zelfstandige
solist, het Dutch Swing College orkest gedoemd was de tweede viool te spelen. Bechets spel
was geëvolueerd tot een “modern gekleurde, zoetiger romantiek.” Dit had het “parelend,
onopgesmukt, verkwikkend karakter” van zijn muziek deels beïnvloed. Daarbij overdreef en
koketteerde hij, aldus de recensent, met trekken (“bizarre afwijkingen”) die de muzikale
smaak geweld aandeden: lang aangehouden tonen, “chromatische opschuivingen”, citaten uit
het Europese repertoire en soms een “afgezaagd clichémotiefje” ter afsluiting van een
nummer. Maar desondanks bleek Poustochkine vol bewondering over de oprechte
muzikaliteit van Bechet. 51
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Hoewel Poustochkine, zoveel is duidelijk, Bechet als New Orleans musicus enorm
bewonderde, bekritiseerde hij diens consessies aan zowel de traditie als aan de commercie en
de moderniteit. Omdat hij de “echte” jazz als kunst zag, moest deze aan de strengste criteria
ten aanzien van zuiverheid en intentie voldoen. Elke aberratie deed afbreuk aan het
hooggestemde ideaal van deze purist.
Van verschillende kanten was er teleurstelling uitgesproken over de tegenvallende publieke
belangstelling voor dit eenmalige optreden. Het zou niet pleiten voor de jazzliefhebbers. En
tot overmaat van ramp had de dagbladpers het ook nog geheel laten afweten. Alleen daarom
al leek de serie concerten die Sidney Bechet en het Dutch Swing College orkest twee jaar later
zouden geven een mooie gelegenheid voor de aangesproken partijen om zich te revancheren.

Sidney Bechet: Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Koog a/d Zaan 1951
Dit maal arriveerde Bechet op uitnodiging van Wouter van Gool, die tevens voor de
organisatie zorg droeg, voor een viertal optredens in Amsterdam, Den Haag, Haarlem en
Koog aan de Zaan op 5, 6 en 7 mei 1951. (In de jaren vijftig was Van Gool verantwoordelijk
voor de Nederlandse optredens van verscheidene Amerikaanse jazzartiesten met wie hij in
Parijs contacten legde. 52 )
De vakbladen Rhythme en Onze Lichte Muziek hadden in 1949 ruim aandacht besteed aan het
Bechet-concert. Daarom beperkte het eerstgenoemde blad zich nu hoofdzakelijk tot enkele
bijkomstigheden zoals de luisterrijke ontvangst van de saxofonist op het Hollands Spoor
station in Den Haag en zijn benoeming tot erelid door de Haagse- en Haarlemse jazzclubs. 53
Beide details werden overigens ook door de meeste dagbladen vermeld en duidden op de
grote bewondering voor de jazzmusicus. OLM bracht alleen de opname voor Decca, die
Bechet op 8 mei maakte met het Dutch Swing College orkest, ter sprake. Niet zo
verwonderlijk overigens, als we bedenken dat Rolf ten Kate, de journalist in kwestie,
publiciteitschef bij die platenfirma was.
Philharmonic, een in 1950 opgericht modern georiënteerde blad, roemde de inmiddels
bekende bijzondere muzikale kwaliteiten van Bechet. Het tijdschrift besloot het stukje met de
opmerking dat 1951, “een modern en gestroomlijnd jaar”, althans voor de liefhebbers van de
echte jazz, enkele momenten had opgeleverd die de “ware puristische jazzsfeer” zeer dicht
benaderden. 54 En nu wij, liefhebbers van de moderne jazz, nog, leek het hiermee te willen
zeggen.
Het orgaan van de Haagse Jazz Club opende het meinummer met een reportage van de
muzikale ontvangst van Bechet op station Holland Spoor en een door pianist Aart Steffelaar
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in telegramstijl genoteerde impressie van het Haagse concert. Bechet was een groot musicus
met nu en dan verrassende wendingen, maar afgezien daarvan was Steffelaar kritisch. Er was
geen “New Orleansstijl, collectieve contrapuntiek, langdurige concentratie, opgewektheid,
werkelijke diepte, ware bluessfeer.” 55 Het was hem kennelijk niet voldoende dat Bechet een
groot muzikant was; als niet voldaan werd aan de strenge eisen die het purisme de jazz
oplegde, kreeg ook een groot musicus er hoe dan ook van langs.
Tegen een nettobedrag van vijfhonderd gulden, alles inbegrepen, concerteerden Sidney
Bechet en het DSC-orkest op 5 mei 1951 een uur voor de Haarlemse Jazz Club. Dat wil
zeggen, een half uur speelde alleen het DSC en een half uur het DSC met Bechet, aanvang
22.00 uur. 56 Bassist John Easton recenseerde het optreden voor de Haarlemse Jazz Club in het
clubblad. Allereerst maakte hij melding van de grote opkomst van serieuze liefhebbers door
wie de club zich gesteund wist. Nadat hij de muzikale verdiensten van Bechet in diverse
toonaarden had bezongen, vroeg Easton aandacht voor de tweeslachtige stijl van de
Amerikaan. Enerzijds week Bechet nauwelijks af van de pure New Orleans jazz, zoals hij die
in zijn jonge jaren had gespeeld, terwijl hij zich anderzijds liet begeleiden door een “sterk
stuwende rhythme-sectie.” Dus geen banjo, tuba en washboard/woodblock meer zoals
vroeger, wat volgens Easton trouwens ondenkbaar zou zijn. 57 Eastons opmerking getuigde
van een even pragmatische als opportunistische visie op jazz als muziek die met haar tijd
meegaat. Wilden de puristen de “echte” jazz precies volgens de normen en gebruiken van de
jaren twintig herscheppen, een musicus als Bechet bediende zich anno 1951 graag van
eigentijdse middelen om zijn muziek zo voordelig mogelijk uit te laten komen. Hoe
indrukwekkend de Haarlemse Jazz Club het optreden had gevonden, bleek voorts nog uit een
brief aan Bechet waarin het bestuur hem dank zei voor het onvergetelijke concert en
tegelijkertijd voor de prachtige reclame voor de echte jazz. “We think”, zo verzekerde men
Bechet, “that your performance is a splendid proof of the beauty of the real Jazz music and
you helped us a lot in our endeavours to propagandize it.” 58 De reacties van het publiek
hadden bij het clubbestuur blijkbaar mede tot deze conclusie geleid. Opmerkelijk in dit
verband is dat het Haarlems Dagblad geen verslag van dit concert publiceerde.
De andere geraadpleegde dagbladen waren, zoals te verwachten, over de muzikaliteit van
Bechet zonder één uitzondering bijzonder gunstig. Enkele kranten wijdden een
voorbeschouwing aan de concertserie, waarvan die in Het Haagsch Dagblad, door Peter
Schilperoort niet alleen het meest informatief, maar ook het meest persoonlijk gekleurd was.
De bandleider benadrukte behalve de enorme muzikaliteit, de oprechte emotie in Bechets
spel, een element dat westerlingen geneigd waren te verwaarlozen. Bechets “primitieve
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scheppingsdrang” richtte zich direct tot het hart, aldus Schilperoort. De ook soms door Bechet
gespeelde muzikale clichés en de goedkopere effecten waren “zo kinderlijk en gracieus dat
het ons amuseert, zoals ook een kind ons kan bekoren met een grap, die een oudere slechts
naar het rijk der dwazen zou verplaatsen.” 59 Het beeld van de zwarte wiens zogenaamde
kinderlijke invallen bij westerlingen op clementie en zelfs bijval kunnen rekenen, getuigde
ook bij Schilperoort van een zeker vooroordeel. Het Algemeen Dagblad zag Bechet als een
exponent van de “goede jazz, waarbij geen concessie wordt gedaan aan modestromingen.” 60
Goede jazz was volgens deze krant dus jazz die ongeacht de waan van het moment zichzelf
blijft.
De dagbladpers putte zich dus uit in allerhande superlatieven om de grootheid van de musicus
te verwoorden. Bechet was nu eens een prima vertegenwoordiger van de ware jazz, dan weer
een solist die geheel zijn eigen weg was gegaan. Maar altijd stond zijn eminente muzikaliteit
voorop. Enkele bladen meenden dat Bechet in de langzamere stukken het best tot zijn recht
kwam. Vele memoreerden de hartelijke ontvangst op het station ten overstaan van een grote
menigte. Ook was opvallend dat de 54-jarige Bechet nogal eens als een oude man werd
neergezet. Zijn ietwat ouwelijk lijkende gestalte alsook zijn kalende grijze haardos zullen
daaraan wel debet zijn geweest. Die ouwelijke indruk vormde, zo merkte men op, een schrille
tegenstelling met de enorme vitaliteit en het enthousiasme waarmee hij zijn muziek maakte.
Fouten in de berichtgeving waren er dit keer eigenlijk niet, al wilde De Nieuwe Courant doen
geloven dat Bechet een “tenorsaxophone” bespeelde. 61
Soms grensde de bewondering aan adoratie, zoals in De Zaanlander: “Wat Bechet
presteerde”, stelde het dagblad, “was zo groots, dat elke poging tot critiek een belediging zou
zijn.” 62 Maar de meeste kranten gingen zover niet. Het Vrije Volk zag het feit dat Bechet zich
had onthouden van “aanlokkelijke ontsporingen” als een pluspunt. Die hadden bij een aantal
latere jazzmusici weliswaar de populariteit, maar niet de naam goed gedaan, aldus het blad.
De “nonchalent geklede jongens en meisjes” waren begonnen “bij dat hele snelle de zaal
rhythmisch af te breken.” 63 Snelle jazz en modernere verworvenheden werden kennelijk toch
minder gewaardeerd. Ook de Zaanse krant De Typhoon sprak zich in min of meer gelijke
termen uit. Hoe Bechet ook “werkt met ‘licks’ en ‘effecten’ het is en blijft verantwoord.” En
dat het blad het verantwoord vond bleek voorts uit de opmerking dat zelfs bevooroordeelden
jegens jazz diep onder de indruk zouden zijn van deze muziek. 64
Bechets houding dwong het publiek “de jazzmuziek te beluisteren op het peil, waarop dit
behoort te gebeuren”, constateerde Het Binnenhof. En dat is niet de manier van hen die menen
dat jazz alleen “heen en weer wiebelend” onder het uiten van “schorre kreten en
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fluitconcerten”, te genieten is. 65 Jazzmuziek was volgens dit verslag bedoeld om naar te
luisteren en derhalve diende men zich daarop te concentreren. De kritiek van Het Parool
richtte zich op twee facetten van Bechets spel. In het nummer “Summertime” liep hij het
gevaar “er een soort ‘karakterstukje’ van te maken.” Daarnaast kon het “ronduit ergerlijke
‘riffen’, (steeds herhaald kort motief)” het blad niet bekoren. Maar juist dat laatste viel bij het
publiek weer zeer in de smaak. 66 De verslaggever hield klaarblijkelijk niet van in muziek
uitgedrukte geromantiseerde scenes. Het “riffen” was sinds de swingperiode een stijlmiddel
dat spanningverhogend werkte. Puristen, onder wie kennelijk de recensent, moesten daar niets
van hebben.
Zoals al eerder bleek in onder andere in Het Haagsch Dagblad speelde Bechets huidskleur
een rol in de recensies. De kritiek in De Haagsche Courant repte van een “aardig
negermannetje op leeftijd”, een kwalificatie die op zijn minst neerbuigendheid verraadt. 67 De
Waarheid oordeelde dat Bechet speelde met “vanzelfsprekende gemakkelijkheid en plezier,
zoals alleen een neger deze muziek vermag te vertolken.” Deze muziek had bovendien weer
duidelijk aangetoond “hoever het bebob-gedoe en het gestroomlijnde modernisme in swing en
dansmuziek verwijderd liggen van werkelijk geïnspireerd musiceren.” 68 De misvatting dat
zwarten van nature jazz beter konden spelen was destijds wijdverbreid. Men zou vermoedelijk
vreemd hebben opgekeken en beledigd zijn geweest, indien men op dit punt van racisme was
beschuldigd.
Dat in jazzkringen bebop een heet hangijzer was – hierover later meer - bleek uit het feit dat
Het Haagsch Dagblad de gelegenheid aangreep om Bechet te vragen naar zijn mening
omtrent moderne jazz. “Te veel lawaai”, volgens Bechet, die eraan toevoegde alleen muziek
te spelen die hij kon begrijpen en “van moderne jazz begrijp ik niets.” 69 Een uitspraak over
deze brandende kwestie van een nog levende jazzpionier uit New Orleans, was per definitie
iets om ter harte te nemen, vond de betreffende journalist.
De AVRO maakte van het concert op zondagmiddag 6 mei in Amsterdam opnamen die later
zouden worden uitgezonden. Ter introductie stond in De Radiobode van 20 mei 1951 een
artikel, waarin behalve de grootheid van Bechet als musicus ook zijn persoonlijkheid werd
belicht. De saxofonist was een man die “afstand heeft weten te bepalen tot de grote dingen in
het leven en daar diep over heeft nagedacht. Geen oppervlakkig levend mens, maar iemand
met een fel-bewogen gemoedsleven.” De muziek leverde de stof voor deze gedurfde
psychologische karakterisering. Want, “hoe zou hij anders ook dergelijke geladen, felle soli
kunnen afwisselen voor improvisaties met een weemoed vervuld die welhaast tragisch
aandoet?” Bovendien was Bechet een geestig man, omdat hij een solo had “ingezet met de
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eerste maten van Kreisler’s Caprice Viennois.” 70 Wat puristen als een bedenkelijk
verschijnsel zagen - het af en toe citeren van frasen uit de muziekgeschiedenis – kon bij De
Radiobode waardering vinden.
Tot besluit van de geslaagde concertserie maakte Bechet, zoals eerder gezegd, met het Dutch
Swing College orkest een plaat. Decca M 33192 met de nummers “King Porter Stomp” en
“Dutch Swing College Blues” werd opgenomen op 8 mei 1951 van ‘s middags drie tot ‘s
avonds tien uur. Bechet toonde zich een “ongelooflijk consciëntieus en veeleisend musicus”,
volgens Glorieuze Klanken, die uren met de band in de weer was om een goed resultaat te
bereiken. Dat hem daar alles aan gelegen was mag blijken uit het feit dat hij er zelfs zijn
vliegtuig voor moest afbellen. 71 Rolf ten Kate, de publiciteitsmedewerker van Decca, liet zich
in Gramofoonplatennieuws [1], een blad waarvan onafhankelijk van elkaar twee versies in
omloop waren, in vrijwel gelijkluidende termen uit. Daarnaast vroeg hij aandacht voor het
unieke feit dat de grootste sopraansaxofonist ter wereld met een Nederlands orkest waarvoor
hij “een ware bron van inspiratie” was, een plaat op had genomen. 72 Overigens was het
vanzelfsprekend dat Bechet ‘s werelds grootste sopraansaxofonist was, want hij was destijds
eigenlijk de enige die het instrument permanent bespeelde. Gramofoonplatennieuws [2]
bracht tegelijk met een bespreking van deze opname met het Dutch Swing College orkest een
overzicht van Bechets in Nederland verkrijgbare platen. Ter meerdere glorie van het
Nederlandse orkest werd ook nog vermeld dat Bechet ongevraagd elders over de
samenwerking had meegedeeld: “The best band I played with in Europe.” 73
Deze plaatopname kan gezien worden als een geweldige opsteker voor het Dutch Swing
College orkest alsmede voor de gehele Nederlandse jazzwereld. Sidney Bechet had de Haagse
musici niet alleen waardig bevonden om hem te begeleiden, maar ook om hun gezamenlijke
prestaties vast te leggen.
Hoe indrukwekkend de persoon en de muziek van Bechet voor een aankomende
jazzliefhebber konden zijn, staat beschreven in het van 1983 daterende Van Zwolle tot BrestLitowsk, het eerste deel van de herinneringen van de journalist/publicist en trompettist Igor
Cornelissen. Cornelissen had als zestienjarige met een vriendje het zondagmiddagconcert in
Amsterdam bijgewoond. Ze hadden zich er weken op verheugd en behalve het concert ook
nog de opnamen in de AVRO radiowagen plus de latere uitzending gehoord. 74 Bechet had
uiteraard prachtig gespeeld, maar zijn verschijning met een regenjas waarvan alleen de
onderste knoop dicht was, had misschien nog wel een grotere indruk achtergelaten dan de
muziek. Althans dat schreef hij in 1990 in Het Parool. De muziek was fantastisch geweest,
maar het “werkelijke hoogtepunt lag toch net ervoor”, het moment dus waarop Bechet
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binnentrad met die bewuste jas. Cornelissen beweerde dat hij nog jaren met eenzelfde, precies
zo dichtgeknoopte jas door zijn woonplaats Zwolle had gelopen. 75 Zijn anekdotisch relaas is
een treffend voorbeeld van de idolate verering die jonge mensen voor hun (muzikale) helden
kunnen opvatten. Bechet was voor de jonge aankomende jazzmuzikant Cornelissen een
identificatieobject, precies zoals huidige tieners bepaalde popsterren idealiseren.

Dat de muziek van Sidney Bechet allerwegen met enthousiasme werd ontvangen vond zijn
verklaring in het feit dat de oorspronkelijke exuberante New Orleans-stijl van de sopranist in
de loop der jaren nauwelijks was veranderd. De verworvenheden van swing en bebop zouden
geen vat gekregen hebben op deze musicus of in elk geval binnen de perken zijn gebleven.
Alleen strenge puristen maakten aanmerkingen op bepaalde wendingen, citaten en andere
vermeend commerciële trekjes in Bechets spel. “Echte” jazz bleek in het merendeel van de
verslagen scherp gescheiden van swingmuziek en vooral van wat het swingtijdperk aan
moderniteiten had ingebracht.

Duke Ellington

Een van de belangrijkste gebeurtenissen op jazzgebied in 1950 was de komst van Duke
Ellington en zijn orkest naar Nederland. Het impresariaat van Ernst Krauss had daartoe de
mogelijkheid geschapen en de Fransman Jules Borkon aangesteld als manager van de
tournee. 76 Het was de derde keer dat Ellington (1899-1974) hier optrad. In 1933 en 1939
hadden de liefhebbers al eerder kennis kunnen maken met de muziek van deze pianist/
componist/ arrangeur. Er stond een drietal concerten gepland: op 28 april in Den Haag en op
30 april een matinee en avondconcert in Amsterdam. Duke Ellington nam in de jazzwereld
een bijzondere plaats in, vooral omdat hij op basis van de zwarte muziektraditie een geheel
eigen klankwereld had gecreëerd. Daarbij speelden zijn musici een meer dan alleen
uitvoerende rol. Aangezien zij uitgekozen werden om hun specifieke muzikale
persoonlijkheid, vormden zij een onvervreemdbaar deel van vrijwel elke compositie. Sterker
nog, Ellington schreef zijn muziek met bepaalde solisten voor ogen. Dat impliceerde dat deze
muziek eigenlijk alleen bevredigend kon worden uitgevoerd door het Ellington-orkest zelf en
niet door andere orkesten. Het was met name hieraan dat Ellingtons orkest zijn internationale
faam te danken had. En deze faam was weer de reden van de grote belangstelling die de
concerten ondervonden van de schrijvende pers.
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Van de muziekbladen gaven de meeste een voorbeschouwing, die zich beperkte tot een kort
uittreksel van Ellingtons carrière en, naar zou blijken, deels verkeerde informatie over de
orkestbezetting.
Philharmonic, dat al in het aprilnummer een kort stukje afdrukte dat de lezer opwekte deze
“beste band aller tijden [en met jong bloed verrijkt]” vooral niet te missen, 77 kwam in het
meinummer, dus toen de concerten al achter de rug waren, opnieuw met voorbeschouwende
artikelen. Het tijdschrift schoot uit zijn slof door naast een omvangrijk artikel over Ellingtons
platenoeuvre ook nog een geschreven portret te publiceren van Ellingtons fameuze altist
Johnny Hodges, beide verfraaid met enkele paginagrote foto’s. 78
In Phono Nieuws, een maandelijks door N.V. The Electric Gramophone te Amsterdam (Spui
6) uitgegeven platenblad, zette Henk Niesen de betekenis van Ellingtons muziek kort en
bondig uiteen. Daarbij vergat hij niet ook de commerciële kant van de muziek en de inmiddels
gemoderniseerde band bij zijn verhaal te betrekken. 79
Van de negen recensies waren er met inachtneming van de (soms niet weinige) kritische
noten, zes positief en drie negatief van toon. Eén van de negatiefste commentatoren richtte
zich uitsluitend op de zijns inziens abominabele blueszang van twee vocalisten, zonder veel
van het orkest te zeggen. De meerderheid, inclusief één van de teleurgestelden, was het er
echter over eens dat het een belangwekkende gebeurtenis was geweest. Bij de enthousiaste
verslagen bestond verder consensus over de uitstekende kwaliteit van het orkest, de muziek en
enkele solisten, in het bijzonder degenen die voor de oorlog ook al deel uitmaakten van de
bezetting. Over de nieuwelingen toonde men zich gereserveerder. De blueszangeres Chubby
Kemp kreeg in de meeste recensies wel een gunstige beoordeling. Sommigen waren minder te
spreken over het geluidsvolume van het orkest en dan speciaal dat van de twee slagwerkers.
Vervolgens zou het programma na de pauze te commercieel zijn geweest en te veel show
hebben bevat. En tenslotte hadden enkelen zich gestoord aan het erg verlate aanvangstijdstip
alsook aan de ongedisciplineerde manier waarop de bandleden druppelsgewijs hun plaats
hadden ingenomen. Maar, zo werd opgemerkt, toen de muziek eenmaal klonk was alles
vergeven en vergeten.
De kritiek gold voornamelijk het feit dat de muziek anders was dan in 1939 het geval was
geweest. Dat is een belangrijke constatering, omdat zij aangeeft dat er zich in de
tussenliggende tijd ontwikkelingen hadden voorgedaan, waarvan men hier te lande geen weet
had. Die ontwikkelingen weken kennelijk zoveel af van wat men als Ellingtons
karakteristieke stijl beschouwde, dat de eertijdse appreciatie omsloeg in afwijzing. De twee
negatief oordelende recensenten, Poustochkine van het DSC-Clubblad en Henk Niesen van
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Philharmonic, vonden dat er te weinig bezieling en gedrevenheid uit de muziek sprak.
Poustochkine had waargenomen dat de stukken nauwelijks enige diepere bewogenheid
verrieden en gebracht werden “met ontstellend gedesinteresseerde allures.” Ellingtons recente
muziek vertoonde “een zekere ‘bloedarmoede’ waar het om innerlijke waarden gaat.” Ook de
kwaliteit van de musici haalde het volgens hem niet bij de vorige gelegenheden. 80 Niesen was
door het optreden zo ontgoocheld dat hij voortaan Ellington alleen nog op de plaat wilde
horen. Er werd nauwelijk geïmproviseerd, de muziek was bij alle concerten steeds dezelfde,
de presentatie was slecht en het orkest zou bovendien manieren moeten leren. 81
Bij gitarist Jan Mol, die ook zijn indrukken in Philharmonic weergaf, was het optreden, de
vele aanmerkingen ten spijt, toch de moeite waard. Hij vergeleek Ellingtons band met een
“toonaangevend modehuis.” Zo min als dat zich in 1950 kon “veroorloven om modellen uit
1940 te exposeren”, kon Ellington met muziek uit de jaren dertig aankomen. Ellington
evolueerde met de jazz mee, al was het maar “uit commercieel oogpunt.” 82 Mol begreep als
musicus maar al te goed hoe belangrijk het is met de tijd mee te gaan.
Een uitgesproken afkeurend verslag stond in het Blad van de Nederlandse Jazzclub. De
pianist/ leider van de Dixieland Pipers, Eric Krans, haalde uit naar zangeres Chubby Kemp,
wier vertolking van “St. Louis Blues” hij vreselijk vond. Het “waas van knap pseudomuzikaal raffinement en effect” waarachter Ellington de “banaliteit en geestelijke armoede”
van zijn muziek verborgen hield, verdween bij haar zang. Verder dan de opmerking dat zij in
haar hemd stond, kwam Krans echter niet, zodat onduidelijk blijft waarom hij tot zijn oordeel
kwam. Ook trompettist/ violist Ray Nance deugde niet vanwege diens versie van “St. Louis
Blues”, die Krans “tranen van spijt en ergernis in de ogen deden springen.” Ook deze kritiek
werd niet gemotiveerd. 83 Voor de purist Krans, die, om het doorstane leed te vergeten, na
afloop thuis meteen “St. Louis Blues” van Bessie Smith opzette, was Smith’s interpretatie
kennelijk de enig juiste.
Rolf ten Kate recenseerde de concerten voor Swing & Sweet en Onze Lichte Muziek. Ondanks
de modernere invloeden bleek Ellingtons muziek even creatief en oprecht als zij vroeger was.
“Enkele kolommen Swing & Sweet”, jubelde hij, “zijn ten enenmale onvoldoende alles te
boekstaven wat hier aan verbluffend muzikantendom gedemonstreerd werd.” 84 Ten Kate liet
zich bovendien bijzonder lovend uit over beide drummers. Hun feilloze samenwerking
leverde qua “stuwkracht en klank (een zo verwaarloosde factor in bijna iedere rhythmegroep!) eenvoudig fantastische mogelijkheden.” Soortgelijke big bands zouden alle een
bezetting met twee drummers moeten hebben, aldus Ten Kate. 85 Voor Ten Kate was Ellington
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anno 1950 dus niet minder fascinerend dan voor de oorlog. De essentie van de muziek was
ondanks swing, bebop en andere moderne stromingen onaangetast.
Er bestaat een brief over Ellingtons concert van de latere radiopresentator en jazzhistoricus
Michiel de Ruyter aan W.A. Eschauzier. De Ruyter, die destijds nog niet journalistiek van
zich deed spreken, leidde omstreeks 1950 een oude-stijlorkest waarmee hij enige bekendheid
genoot. In zijn brief schetst De Ruyter zijn jazzvriend met minutieuze precisie de ambiance en
het gespeelde programma van het zondagavondconcert. Hoewel hij van vooral het tweede
deel van het concert door het “moordend harde” geluidsvolume hoofdpijn had gekregen, was
zijn algehele oordeel zeer positief. De grote kracht van Ellington was volgens De Ruyter “nog
altijd zijn instrumentatiekunst - of Kunst, want dat is het.” De muziek was “geëvolueerd, meer
geperfectioneerd wat timing betreft, meer sophisticated geworden”, en het is dan niet
verwonderlijk dat Ellington voor hem bovenaan bleef staan, de enige band die hij voor de
volle honderd procent waardeerde. 86 De Ruyter hoorde, in tegenstelling tot de negatieve
critici, ook in de vernieuwingen wel degelijk de Ellington die hij kende.
Rhythme had Pi Scheffer gevraagd zijn visie op Ellingtons optreden te geven. Dat deed hij
door als collega-bandleider uitgebreid in te gaan op het gespeelde repertoire. Ook Scheffers
kritiek betrof vooral het commerciële gedeelte na de pauze. Ellington moest dat niet doen,
meende hij, want zijn muziek “komt er wel op zijn merites alleen.” Het was voor hem
onbegrijpelijk dat zo’n verrassend, boeiend en imponerend orkest geen overvolle zalen trok. 87
Hiermee raken we aan een punt dat vrij vaak werd gesignaleerd, ook bij de hierna te
behandelen dagbladpers: de tegenvallende belangstelling. Zo vond bijvoorbeeld het
middagoptreden in Amsterdam plaats in een halflege zaal. Maar het Gebouw voor K & W,
waar het Haagse concert gegeven werd, was daarentegen tot de nok gevuld. De hier en daar
geconstateerde matige zaalbezetting leidde tot bezorgdheid over toekomstige Amerikaanse
concerten en zeker over de gewenste grotere frequentie daarvan. Dat was precies wat
Poustochkine bepleitte toen hij zijn verontrusting kenbaar maakte over het feit dat die
Amerikaanse bands Nederland stelselmatig voorbijgingen: “Wij, Nederlandse jazzliefhebbers,
die zovele jaren lang verstoken zijn gebleven van het bezoek van Amerikaanse
negerjazzmusici, hebben thans meer dan ooit behoefte aan een versterking van het ‘levende
contact’.” 88 De prijzen van de plaatsbewijzen, die op konden lopen tot tien gulden, kunnen
overigens een reden voor de onderbezetting van de zaal geweest zijn. Het was Rolf ten Kate
tenslotte opgevallen dat het publiek wat ouder was. De “minder luide dassen en gekke jasjes”
alsook de minder hevige bijval dan bij Armstrong en Bechet het geval was geweest, zouden
daarvoor een indicatie kunnen zijn. 89 Misschien dat Ellingtons muziek vanwege haar wellicht
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moeilijker toegankelijke karakter de jongeren minder aansprak, misschien speelde ook de
prijs van de toegangskaarten een rol.

Een tweederde meerderheid van de vakbladen bleek het orkest van Ellington nog steeds hoog
in het vaandel te hebben. Maar de recensies van Ellingtons concerten maken eveneens
duidelijk dat zijn muziek tussen 1939 en 1950 was veranderd. Voor sommigen was de
modernisering van de orkestraties dermate bepalend dat ze er de Ellington die zij vroeger zo
hoog schatten, niet langer in herkenden. Het commerciële element dat bij Amerikaanse
orkesten steeds een rol speelde en zich onder andere manifesteerde in allerlei showeffecten,
kon bij vrijwel niemand van de experts op begrip rekenen. Jazz was voor hen kunst en daar
hoorde geen show bij.
De verslaggeving in de dag- en weekbladen vertoonde hetzelfde beeld. Van de vijftien
gevonden recensies waren er tien min of meer lovend en vijf niet. Degenen die een goede
indruk van het concert hadden gekregen waren het erover eens dat Ellington een unieke
persoonlijkheid was in de jazzwereld. Ook al bleek zijn muziek de nodige veranderingen te
hebben ondergaan, het was nog steeds dezelfde Ellington. Het publiek had zijn waardering
niet onder stoelen of banken gestoken. Zelfs recensenten die zwoeren bij klassieke muziek
vonden de muziek verbluffend. Er bestond nochtans een lichte voorkeur voor de zachter
gespeelde, langzamere en sfeervolle stukken. Voor wat betreft de solisten hadden alle
recensenten hun eigen favorieten, maar zangeres Chubby Kemp zag men bijna zonder
uitzondering als een goede vertegenwoordigster van de echte blues. Het Binnenhof ging zelfs
een stap verder door te stellen dat Kemp hen die “Ellingtons composities misschien nog niet
hadden begrepen. duidelijk maakte dat ‘Jazz’ de stem van het hart is.” 90 In strijd hiermee was
de mening van Jan Wisse in Elseviers Weekblad: “(...) schreeuwde een andere, meer
omvangrijke juffrouw blues, die ontdaan van het opwindende element, slechts een armzalig
aftreksel waren van wat grote blues-zangeressen als Bessie Smith eertijds presteerden.” 91
Deze diametraal tegenover elkaar staande oordelen lijken exemplarisch voor de tegenstelling
tussen traditioneel ingestelden en zij die hielden van eigentijdse interpretaties. 92 “Fabelachtige
virtuositeit op basis van muzikaal instinct”, kopte De Tijd boven een artikel dat vermeldde dat
Ellington geen muzieknoten gebruikte. De muzikale prestaties voor wat betreft snelheid,
toonhoogte en zuiverheid en het bijbehorende “dronkemansachtige goede humeur” zou een
“verstandelijke beheersing van het notenbeeld (zoals een ‘serieus’ orkest dat gewoon is) nooit
kunnen geven”, aldus de krant. 93 Het instinct neemt volgens De Tijd bij deze goedgeluimde
zwarte musici de plaats in van het intellect: het rationeel lezen van de partituur.
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De Telegraaf maakte Ellington het grootst denkbare compliment. Indien de jazzpraktijk,
inclusief alle grammofoonplaten, onverhoopt van de aardbodem zou verdwijnen, zo
voorspelde Hans Leerink, “zouden enkele pagina’s muziekpapier gevuld met expressieve
melodieën, vitale rhythmen en wonderlijk treffende harmonieën de naam van Duke Ellington
doen voortleven onder die der belangrijkste potenties der twintigste-eeuwse muziek.”
Ellingtons meesterschap lag volgens het blad in de wijze waarop hij op basis van anonieme
volksmuziek nieuwe muziek had bedacht die het predikaat “kunst” verdiende, zonder dat de
jazzprincipes geweld werden aangedaan. Het optreden in Den Haag had bij Leerink die
overtuiging nog versterkt. 94 Opmerkelijk is dat Ellington als kunstenaar werd gezien en dat
geen melding werd gemaakt van het commerciële deel na de pauze. Maar dat laatste was
waarschijnlijk te danken aan het voortijdig vertrek van de journalist vanwege het verlate
aanvangstijdstip van het concert. 95
Ook de Haagse en de Amsterdamse editie van Het Vrije Volk waren gul met loftuitingen.
Voor de recensent in Den Haag, die een onvergetelijke avond had beleefd, was Ellington niet
veranderd ondanks de vernieuwingen die hij binnen zijn eigen stijl had doorgevoerd.
Ellington-jazz zou in zoverre van de pure jazz af wijken, dat “de improvisatie als het ware
vastgelegd wordt in het arrangement.” Alhoewel de krant aan de oude nummers de voorkeur
gaf, woog de winst van de betere en meer dominante arrangementen tegen het verlies op. Het
meesterlijke orkest presenteerde zich volgens de krant als een eenheid van schitterende
solisten. 96 Hier bleken de oude verworvenheden en nieuwe ideeën in balans, zodat de kracht
van de muziek onaangetast was gebleven.
Karel Mengelberg, die het avondconcert in het Concertgebouw had meegemaakt, sprak van
een “buitensporig interessante avond, zoals men die in onze concertzalen niet vaak kan
beleven.” Alle verwachtingen met betrekking tot klankschoonheid, fenomenale techniek,
muzikale geavanceerdheid en vocale fascinatie waren overtroffen. Mengelberg had door de
muziek “àlle hoogten en diepten van het gemoed” ervaren. 97 Het Vrije Volk zag Ellington als
een groot bandleider en arrangeur die met zijn orkest hoofd en hart gelijkelijk had bediend.
Ellingtons muziek is tijdloos, omdat het goede muziek is, stelde de Haagsche Courant vast,
gespeeld door een homogeen orkest waarin “felle contrasten zijn grote kracht vormen.” De
topmusici vertolken de door Ellington geschreven “wondermooie soli” dusdanig persoonlijk
dat die vaak bijna “tot benauwend schone muziek worden”, concludeerde het blad. 98
Overigens wordt Ellington hier als de schepper van deze improvisaties voorgesteld, terwijl het
in werkelijkheid precies andersom was: de solist bedacht al improviserend een aantal frasen
die Ellington soms gebruikte voor een nieuw thema.
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Voor de pauze was de muziek verfijnder dan vroeger, aldus Het Vaderland, dat Billy
Strayhorns arrangement van “Take the A-Train” een “exquis jazz-genot” voor de liefhebbers
noemde. En de “pantomime van Ray Nance in ‘St. Louis Blues’ ontlokte aan het opgewonden
auditorium lachsalvo’s.” 99 Deze nuchtere, kritiekloze vermelding van Nances frivole
capriolen tijdens de uitvoering van “St. Louis Blues” contrasteerde nogal met de elders geuite
kritiek op de showelementen van het concert.
De Waarheid kwam vooraf met een uit het Franse blad, Droit et Liberté, overgenomen
vraaggesprek met Duke Ellington. “De atoombom? Afschuwelijk!”, luidde de kop van een
stuk waarin verder Ellingtons uitspraken over jazz, rassenscheiding en oorlogsdreiging
genoteerd werden. 100 Het is, gezien de politieke kleur van de krant, misschien niet
opmerkelijk dat deze politiek geladen citaten centraal stonden in deze voorbeschouwing. De
recensie, die vanwege de Dag van de Arbeid eerst op 2 mei verscheen, maakte melding van de
dynamische krachten van het twintigmans orkest. Dat spreidde zijn “ontstellende hevigheid”
vanzelfsprekend tentoon, omdat “die voortreffelijke, bezeten negermusici” dat in zich hebben
en “vooral omdat zij het kunnen zonder in zinloze ruwheid te vervallen.” 101
Twee uitgaven van Het Parool (het Haagsch Dagblad is de Haagse editie van Het Parool)
brachten hetzelfde interview met Ellington, maar kwamen daarnaast met verschillend geaarde
verslagen. In het interview gaf Ellington onder meer blijk van zijn appreciatie van het
Europese publiek dat hem ondanks al die bebop en Stan Kenton niet vergeten zou hebben. De
Amsterdamse krant knoopte hierbij aan door te concluderen dat Ellington zich met die muziek
kon meten. Overigens stond dit verslag enigszins in het teken van brute kracht, getuige frasen
als “rumoerig publiek”, “spelen om het hardst”, “slaat twee trommelstokken stuk”, “de zaal
door een ovatie laten dreunen” en “fabelachtig hoogtrillend koperwerk.” 102 Elders in
hetzelfde blad, in de rubriek “Amsterdams Dagboek”, noteerde iemand onder de naam
“spionier” dat Ellington een nieuwe band had en vaak symfonische jazz speelde. Geërgerd
had deze spionier zich aan een “stelletje stomme vlegels die stillere genieters wègpestten van
stoelen.” Tevens had hij opgevangen dat de meningen onder het publiek verdeeld waren:
“‘stèèngoed en ròtnep’ (ja, klinkt cru, maar dat zijn de termen).” 103
Peter Schilperoort uitte in het Haagsch Dagblad zijn teleurstelling over het feit dat bij
Ellingtons muziek het hoofd het hart te veel had gedomineerd. Doordat westerse componisten
als Stravinsky en Delius een steeds duidelijker aanknopingspunt vormden voor zijn muziek,
ging dat ten koste van het zuiver volksmuzikale. En dat was nu juist het aantrekkelijkste van
Ellington, zei Schilperoort, die overigens desondanks vond dat Ellington in bepaalde
opzichten nog altijd een leidende rol vervulde. 104
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Tegenwoordig bestaan er massa’s jongeren, schreef De Maasbode, die “met een schier
onlesbare dorst hunkeren naar iedere zweem van geluid of rhythme” van jazzprofessionals.
Ellington nam onder die professionals volgens de krant een vooraanstaande plaats in, wat
“levendig bleek uit de stormen van geestdrift, nu en dan in geloei ontaardend”, in het Gebouw
van K. en W. De dynamische en ritmische kracht van de muziek weerspiegelden “het beweeg
van deze tijd” en vond daardoor haar weerslag bij mensen die niets “vragen en kennen dan
deze ‘kinetische kern’.” Ellingtons jazz was, schreef de recensent, er niet op vooruitgegaan
sinds de vorige keer en allang tot bepaalde formules verstard. Hoe verbluffend virtuoze trucs
ook werden uitgespeeld, hoe perfect de klank soms was uitgebalanceerd (“spiegelglad als een
rollager-mechaniek”), de zeggingskracht bleef zwak. Welnu, mede door het oorverdovende
volume “blijft men er steenkoud onder, het ergste, dat men zich bij ‘n zinnelijk waarneembaar
element als muziek kan bedenken”, aldus de krant. 105 De Maasbode hield niet van de
Ellington-jazz van 1950. In de kern was die naoorlogse jazz gebaseerd op verstarde formules,
handige trucs, gelikte klanken en lawaai.
Voor de Nieuwe Rotterdamse Courant gold iets dergelijks. De eertijdse “verfijnde jazzkunst”
zou zijn vervangen door “keiharde, ongeschakeerde en genadeloze motorische baldadigheid”
waaraan de levenskunst ontbrak, “omdat zij de veelzeggendheid van de verstilling niet meer
kent.” De simpele bekoring van de volksmuziek was verruild tegen “opgeblazen
progressiviteit.” De musici speelden als geweldige technici met “idiomatische klankclichés
als eens de rederijkers met woord en rijm, als de late Nederlandse polyfonisten met hun
gekunstelde canons en kreeftengangen.” Van deze knappe maar nutteloze muziek stond het
blad paf, zoals “we paf hebben gestaan van atoomsplitsing, nylonkousen en straaljagers.”
Maar toen later in het programma Chubby Kemp de blues zong, werd alles weer als vanouds;
de recensent hoopte dan ook Ellington terug te zien als de “‘bebop’-nachtmerrie eindelijk
weer voorbij is.” 106 Duidelijk is dat Ellingtons nieuwere klankwereld en technische
bedrevenheid hem niet in dank werden afgenomen. Interessant is nog dat de bebop stond voor
al wat er aan de moderne jazzmuziek niet deugde, een thema waarop later in deze studie
teruggekomen zal worden.
Tenslotte verscheen in het Algemeen Handelsblad een beschouwing van de hand van Henk
Niesen, die zoals we zagen reeds in Philharmonic van zijn teleurstelling had doen blijken. De
band swingde niet in de slecht gevulde en daardoor acoustisch niet optimaal geschikte zaal.
Het geluid schalde, aldus Niesen, waardoor de “dynamische verhoudingen” teloor gingen. Het
was, kortom, “meer lawaai dan muziek.” Voeg daar nog bij dat de drummers vanwege hun
luidheid “alles overstemden”, de trompettist Al Killian onzuivere hoge noten blies, de
27

“‘jungle’-effecten met rubberdempers” een ietwat “komische” indruk maakten en de deceptie
was voor Niesen compleet. 107 Sjef Hoefsmit was het enorme geluid van de zonder veel
versterking spelende band opgevallen. Als Ellington-specialist gaf hij in 1999 bij een
terugblik ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Ellington in de Volkskrant een
beeld van de programmastructuur van een Ellington-concert: “hij begon met iets goeds en
bekends, dan kwam er het middendeel met nieuw, wat minder toegankelijk werk, en werd het
stil in de zaal. Er werd verbaasd geluisterd, je hoorde nauwelijks applaus. En tot slot was er
dan een beetje een simpele medley van zijn populaire stukken, waardoor iedereen weer blij
naar huis ging. De wet van Jan Klaassen hè?” 108 Hoefsmits waarneming bevestigt in grote
lijnen die van anderen en vestigt de aandacht op de amusementswaarde van het programma.
Het aantal recensenten dat opgetogen was over de concerten van Ellington was tweemaal zo
groot als het aantal teleurgestelden. De eersten zagen hem als een van de belangrijkste, zo niet
dé belangrijkste jazzpersoonlijkheid. Daarmee bleken ze de muziek, zoals die in 1950 door
Ellington gemaakt werd, niet of nauwelijks te beoordelen naar vooroorlogse maatstaven. Ze
schrokken in het algemeen niet van het inmiddels hogere technische niveau, waarop zowel de
composities als de uitvoeringen en solistische prestaties zich bevonden. In de perceptie van
veel recensenten had de modernisering van het orkest de essentie van de karakteristieke
Ellington-jazz niet aangetast. Wel onderkende een aantal van hen een wat commerciëler, dat
wil zeggen, lichter gedeelte met veel zang en show, dat zij, in tegenstelling tot het hierop
enthousiast reagerende publiek, als onbeduidend van de hand wezen. De liefhebbers
beschouwden de jazz van Ellington als serieuze kunst en commerciële elementen deden
daaraan afbreuk. Voor hen die Ellington negatief beoordeelden was het grootste struikelblok
de modernere klanken van de composities, die men te veel associeerde met westerse
kunstmuziek. Ellington diende te blijven zoals zij hem kenden en graag zagen: een
jazzbandleider die het spontane primitieve klankidioom van de oorspronkelijke jazz op
eigenzinnige wijze toonzette. Een te grote invloed van de klassieke muziek zou juist datgene
waarom men de jazz zo waardeerde tenietdoen. Ook het gebrek aan discipline – verlaat
aanvangsuur, opkomst, podiumgedrag - sterkte velen in hun negatieve houding. Dat vrijwel
alle randstedelijke dagbladen concertverslagen in hun kolommen opnamen is overigens een
duidelijk indicatie voor de bekendheid en belangrijkheid van Ellington.

Al “Fats” Edwards
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Op het op 7 juli 1951 in het Kurhaus te Scheveningen gehouden en door Wouter van Gool
georganiseerde internationale jazzfestival trad behalve een Engelse latinjazzgroep en enkele
Nederlandse bands, de Amerikaanse zanger Al “Fats” Edwards op. Hij werd begeleid door de
Amerikaanse pianist Art Simmons, de Franse bassist Pierre Michelot en de Haagse drummer
Arie Merkt.
Er is weinig over de geschiedenis van deze zanger bekend. Volgens de spaarzame informatie
werd hij geboren in Memphis, Tennessee. Op het moment van zijn Nederlandse debuut was
hij achtentwintig jaar oud, studeerde aan het conservatorium van Parijs klassieke zang en
werkte er in diverse clubs. De Parijse muziekcorrespondent van Elseviers Weekblad, Frank
Onnen, stelde hem al in november 1950 aan de lezers voor als een mogelijke nieuwe Paul
Robeson. Edwards zette zijn eerste vocale schreden in een plaatselijk kerkkoor en begon een
door de oorlog onderbroken universitaire zangstudie. Als militair maakte hij de campagnes
mee in Noord-Afrika, Italië, Frankrijk en Duitsland. Met een vriend, de al genoemde Art
Simmons, bracht hij verstrooiing voor de troepen en werd hij vrijgesteld van actieve dienst
om zijn muziekstudie te kunnen hervatten, die via de GI-Bill geheel door de Amerikaanse
regering werd bekostigd. 109 Als bijverdienste trad Edwards op in nachtclubs zoals Chez Inez
van zangeres Inez Cavanaugh, die in 1947 met de band van Don Redman naar Europa was
gekomen en zich in Parijs had gevestigd. 110 Art Simmons, een swingpianist die ook Parijs tot
zijn woonplaats had verkozen, was destijds de min of meer vaste begeleider van Edwards.
Simmons wierp zich in de jaren vijftig op als een van de centrale figuren in de gemeenschap
van uitgeweken zwarte Amerikaanse musici. 111
Edwards zong naast blues, spirituals en “andere zwarte volks-kunst”, merkwaardig genoeg, zo
meende Onnen, ook klassiek repertoire. De correspondent bleek vooral geïmponeerd door
Edwards’ fysieke en vocale volume en vermeldde “Zijn omvang die herinneringen aan een
mammouth oproept en ook zijn geluid waarmee hij een oerwoud doorboren kan.” De zanger
zong op verzoek van de verslaggever iets voor waarop “het leek of de muren zouden bersten.”
En toen Edwards zijn vibrato wat aanscherpte, leek het of “de pannen en de borden in het
aangrenzende minuscule keukentje waarneembaar aanvingen te bewegen.” Onnen vond zijn
stem niet mooi, maar wel waande hij zich in een bar in Harlem, waar hij soms ademloos
luisterde naar de wonderbaarlijke kracht van Edwards’ geluid. De teweeggebrachte emoties
leken op een verwurging, “als een hand die naar je keel grijpt.” 112
Onnen, gewend als hij was aan het klassiek geschoolde stemgeluid, had niettemin respect en
waardering voor wat hij in de kop aanduidde als een “primitieve bonk natuurgeweld.” Vooral
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het vibrerende klankvolume waarmee de omvangrijke Edwards zijn zwarte repertoire en
klassieke liederen bracht, fascineerde hem.
Wouter van Gool had tijdens een bezoek aan Parijs eveneens kennis gemaakt met de
zangkunst van Edwards, waarvan hij in het orgaan van de Haagse Jazz Club van juni 1951
verslag deed: “Wat hij zingt, is dan ook zeer boeiend; zijn stem is als een orgel, zijn
voordracht doorleeft een kinderlijk primitief typisch negers, met een natuurlijke,
ongekunstelde mimiek en gebaren.” Pianist Art Simmons, die de jaren daarvoor enkele platen
had gemaakt met onder anderen saxofonist Don Byas en enkele trompettisten uit de band van
Duke Ellington, was volgens Van Gool van vele markten thuis. De invloed van Ellington en
Art Tatum was echter in zijn spel onmiskenbaar aanwezig. 113
Van Gools kwalificatie “kinderlijk primitief” slaat op de wijze waarop Edwards blues,
spirituals en ballads zong. Dat kan ook worden afgeleid uit een ongedateerde en uit
onbekende bron afkomstige, maar door Van Gool geschreven voorbeschouwing van het
festival waarin gesproken wordt van “zijn gevoelig primitieve blues en spirituals en
ballads.” 114
Zowel het vaktijdschrift Rhythme als vrijwel alle Haagse dagbladen waren evenzeer onder de
indruk van deze zanger. Evenals in Elseviers Weekblad lag ook hier het accent op Edwards’
grote gestalte en dito stem. Maar daarnaast had men oog en oor voor zijn uitstekende
voordracht. Pianist Art Simmons deelde overigens in de bewonderende kritiek.
Het Binnenhof zag vanwege Edwards’ conservatoriumopleiding, maar vooral vanwege zijn
natuurtalent en volume een toekomstige, wellicht grotere Paul Robeson. 115 De “fraaie basbariton” Edwards vormde, zo stelde de Haagsche Courant vast, “een geslaagde combinatie
tussen de primitieve negerexpressie en die van de klassieke opera.” Als iemand gedurende
tien minuten “‘Ol’ Man River” een rumoerige zaal met festivalgangers zover weet te krijgen
dat je een speld kunt horen vallen, dan zegt dat genoeg over ‘s mans kunnen, aldus de
krant. 116 Heel bijzonder voor de naoorlogse jaren is het feit dat de recensent in Edwards’
optreden een succesvolle synthese tussen de zwarte en de westerse muziektradities hoorde.
Ook het Haagsch Dagblad vergeleek Edwards met Paul Robeson. Hij zong “met een borst als
de boeg van een barkas en een stem machtig als een bronzen klok” naast blues en spirituals
ook plantation songs. Hij deed het zelfs beter dan Robeson, want ook al kwam zijn negroïde
zang op het klassieke vlak iets tekort, dat werd ruimschoots gecompenseerd door een veel
grotere expressiviteit, spontaniteit en kinderlijkheid. Natuurlijk was Edwards niet wars van
show, legde het blad uit; als hij bijvoorbeeld zijn been in de lucht slingerde, waar hij veel
plezier aan beleefde, hoorde dat er van nature bij. De journalist bleek niet alleen niet gekant
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tegen het showelement, maar vertelde ook waarom het bij de muziek paste. En de zeer goede,
muzikaal spelende Art Simmons “pianeerde er heel modern bij”, wat hij volgens het blad ook
liet horen in trioverband zonder Edwards. 117
Illustratief voor een daaraan tegengestelde opvatting is het verslag in De Waarheid. Deze
krant vond afgezien van Edwards’ overigens prachtige zang- en voordrachtkwaliteiten, die
schitterend werden gedemonstreerd in “‘Ol’ Man River”, dat het optreden te veel werd
ontsierd door goedkope effecten. “Edwards kan ongetwijfeld een werkelijk groot blues-zanger
worden”, zo voorspelde de krant, “wanneer hij snel de commerciële weg verlaat die hij thans
volgt.” Pianist Simmons tenslotte werd gecomplimenteerd door middel van een vergelijking
van zijn stijl met die van Art Tatum. 118
Het Vaderland was ronduit vernietigend in zijn kritiek. Edwards’ optreden benaderde
weliswaar de sfeer van de Parijse jazzkeldertjes en voor de fotografen waren zijn omvang en
show een dankbaar object. Maar “vocaliter”, meldde het blad, “is hij tout court een goeddeels
verschreeuwde basbariton, die er heel verstandig aan heeft gedaan zijn serieuze operaaspiraties vaarwel te zeggen.” 119 Het zingen van Edwards kon vanwege de niet volgens de
traditionele klassieke normen geschoolde stem geen genade vinden bij deze recensent. Ook de
Haagse editie van Het Vrije Volk had geen goed woord over voor Edwards. Hij deed maar
wat, constateerde het blad, door zijn omvangrijke lichaam te schudden en in swingpassen over
het podium te hobbelen, waarbij hij “iedereen (en zich zelf) in het ootje neemt.” Fats Edwards
was “een mooie dwaas” die eigenlijk maar niet moest zingen. Het luid loeiende publiek dat uit
“honderden wild uitgedoste jongens en meisjes van om en nabij de twintig” bestond, kreeg
van de krant een brevet van onvermogen, omdat het zich dol liet maken en de slecht gezongen
blues en spirituals niet doorzag. Pas toen de avond vorderde, merkte de recensent op,
revancheerde het publiek zich door stil te luisteren naar de overige bands. 120 Voor deze
recensent fungeerde Edwards’ wijze van presenteren als een soort afleidingsmanoeuvre om
zijn gebrek aan zangtalent te maskeren. De Volkskrant vond dat het “aandoenlijke ‘I’ve got a
robe’ tot een “ordinair show-nummer” werd “verlaagd.” En wat er resteerde was navenant,
aldus de krant, die vervolgens het publiek kritiseerde, omdat het dat allemaal slikte onder het
luidruchtig uiten van termen als, “steengoed, knots en denderend.” 121
Op deze drie besprekingen na stonden de zangtechnische kwaliteiten van Fats Edwards
eigenlijk niet ter discussie. En ook als voordrachtskunstenaar vormde deze met Paul Robeson
vergeleken zanger geen onderwerp van kritiek. Wel werd hem door sommigen
commercialiteit verweten zonder dat dit met voorbeelden werd gestaafd. Ook wist men
kwalificaties als “kinderlijk” en “primitief” niet goed te verduidelijken. Het is echter alleszins
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mogelijk dat de voor de zwarte cultuur zo kenmerkende, begeleidende lichaamstaal als
zodanig werd bestempeld.

Hot Lips Page/ Viola Jefferson

Op 8 september 1951 vond in het Kurhaus te Scheveningen een wederom door Van Gool
georganiseerd internationaal jazzfestival plaats. Behalve door enkele Nederlandse bands
werd er ook deelgenomen door twee bijzondere Amerikaanse solisten: trompettist Oran Page
en vocaliste Viola Jefferson.
Oran Thaddeus, bijgenaamd “Hot Lips”, Page (1908-1954) was een in Texas geboren
trompettist die aanvankelijk in de begeleidingsbands van blueszangeressen als Ma Rainey, Ida
Cox en Bessie Smith ervaring opdeed. In de jaren dertig en veertig verwierf hij grote faam
tijdens de jamsessies in Kansas City alsmede in de orkesten van Count Basie en Artie Shaw.
Daarnaast speelde hij al met tal van uiteenlopende, door hemzelf geleide groepen. Gedurende
de jaren vijftig trad hij bijna uitsluitend als solist op. Vanaf 1949 toerde hij regelmatig door
Europa en was in 1951 ook in Nederland te horen. Page dankte zijn bekendheid aan zijn door
Armstrong beïnvloede, sterk van blues doortrokken trompetspel.
Viola Jefferson (1916-1985), geboren in Alabama, groeide op in Illinois en kreeg haar eerste
muzikale training als gospelzangeres in een baptistenkerk. Nadat ze in Chicago een amateurtalentenjacht had gewonnen kwam ze allengs in de showbusiness terecht. Ze zong bij de
bands van tal van bekende en minder bekende musici totdat ze aan het einde van de jaren
dertig een vaste verbintenis aanvaardde bij het orkest van Horace Henderson, de broer van
Fletcher Henderson, die haar placht aan te kondigen als “The Second Ella Fitzgerald”. In de
jaren veertig werkte ze in tal van clubs totdat collega June Richmond haar overhaalde haar
geluk in Europa te beproeven. Vanaf 1949 tot 1954 zwierf ze door Europa, waar het publiek
zeer ontvankelijk bleek voor zwarte musici. Ze zong ook veel voor de Amerikaanse
legerclubs in bezet Duitsland. Door bemiddeling van de bekende Surinaamse musicus en
entertainer Max Woiski, trad ze in 1951 en 1952 enkele maanden op in diens clubs in
Amsterdam en Bergen. 122

Van de muziekbladen was het alleen Rhythme dat een verslag van het festival gaf. Hot Lips
Page, die evenals Viola Jefferson begeleid werd door het Dutch Swing College, bleek
enigszins tegen te vallen. Vergeleken met Sidney Bechet wist hij, een wat bedeesde, breed
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glimlachende figuur, de band minder te inspireren. Ook muzikaal gesproken zou hij niet zo
hoog timmeren. De criticus, de Eindhovense bassist en trombonist Dick Bezemer, had zelfs
een enkele keer waargenomen dat hij er tijdens een improvisatiechorus naast zat. Maar
niettemin ontving hij voor zijn krachtige trompetsoli en blueszang “daverende ovaties.” Viola
Jefferson had de zaal binnen twee minuten op haar hand. Haar onbevangen, geestige
presentatie en manier van zingen enthousiasmeerden het publiek. En tijdens “Nobody Knows
the Trouble I’ve Seen” had men een speld kunnen horen vallen. De apotheose kwam, schreef
Bezemer, toen Page zich bij haar voegde voor een gezamenlijk gezongen en gedanste
slotuitvoering van de “Huckle Buck”. De bijgeplaatste actiefoto van beiden kreeg als
onderschrift: “Goede jazz creëert een gevoel van saamhorigheid, dat zich niet verloochent.” 123
Over Jeffersons zangkwaliteiten werd met geen woord gerept, terwijl Page een slechte kritiek
kreeg. Het fotobijschrift suggereerde echter iets totaal anders. Hoe dan ook, het publiek had in
ieder geval duidelijk zijn geestdrift doen blijken.
Het Algemeen Dagblad wist te vertellen dat Hot Lips Pages stijl “schertsenderwijs wel eens
de bopsiland-stijl” gedoopt was. Maar die “Jungle-stijl” had aan voordracht ingeboet, doordat
de ingeslopen “trucjes” en “gemaniëreerdheden” botsinkjes veroorzaakten met de perfecte
Dutch Swing College band. Ook Pages vocalen bleven onder de maat, aldus de krant. Min of
meer hetzelfde gold voor de vitale Viola Jefferson, die lang geen Sophie Tucker was (een
jazzy vaudevillezangeres, die vooral in de eerste helft van de twintigste eeuw grote
populariteit genoot), maar dat met haar “stemming” en “humoristische voordracht
compenseerde. Maar het “uiterst levendig nummertje klankensmijterij” dat de “rasgenoten”
tenslotte opvoerden, had de blanke band slechts met moeite in toom kunnen houden. Het
“huwelijk” tussen zwart en blank pakte niet zo volmaakt uit als de “tweeduizend loeiende en
fluitende jazz-fans zich wellicht hadden voorgesteld”, aldus de recensent. 124
Gezien de stormachtige bijval van het publiek zou men denken dat het zich iets dergelijks wel
degelijk had voorgesteld. Deze kritiek spoort wonderwel met de vorige: de zang van Page en
Jefferson mocht weinig naam hebben en de kracht van de trompettist lag in zijn felheid en in
de growls, alhoewel hij voornamelijk op routine speelde. Jeffersons forte was haar
presentatie.
Het “trompetgenie” Hot Lips Page, zo merkte Het Binnenhof op, blies door zijn grote
technische vaardigheden opvallende frisse soli, maar gaf tevens aanleiding tot irritatie. Vooral
in de slotmaten van een nummer, die Hot Lips geheel voor zichzelf opeiste, verliep de
samenwerking met de band niet vlekkeloos, aldus de krant. Viola Jefferson werd een
“charmante negerin met tintelende conferences” genoemd. De harde stem waarmee ze “het
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schrijnende leed van de blues” bezong en haar ongedwongen, de lachspieren prikkelende
opmerkingen, zouden in het variété niet misstaan. Toch vormden deze Amerikaanse musici
voor de verslaggever niet het hoogtepunt van dit festival. Dat was de muzikaliteit van een
vijftal inderhaast opgetrommelde Haagse muzikanten, dat een Belgische formatie die verstek
had laten gaan, uitstekend verving; zij hadden er een “echt jazzfeest” van gemaakt. 125
De echt goede jazz diende ook volgens deze krant vrij te zijn van entertainment en
showeffecten. Evenals het Algemeen Dagblad vond ook Het Binnenhof de samenwerking
tussen de twee zwarte artiesten en het Dutch Swing College niet optimaal.
Het Haagsch Dagblad had wat het showelement betreft eenzelfde opvatting: het Amerikaanse
optreden was dan wel leuk en aardig geweest, maar de echte jazz was gekomen van de Haagse
bands. Het was verder show “van hier tot ginder” wat de klok sloeg. Page werd
gekarakteriseerd als een technische trompettist met een “messcherpe, direct treffende toon.”
Zijn geestige vocals met een “diepe grock-stem” staken opwindend af tegen de bescheiden,
maar o zo muzikale soli van het Dutch Swing College. Jeffersons succes was overweldigend;
ze was meer een “muzikale humoriste dan een blueszangeres.” Maar alhoewel ze in
“Summertime” en in “Nobody Knows the Trouble I’ve Seen” heel gevoelige momenten
kende, was “grapjasserij” niettemin haar sterkste zijde, aldus het dagblad. 126 Al te veel
opwinding, techniek en show deden ook volgens dit blad afbreuk aan de kwaliteit en het
prefeerde dan ook, ironisch genoeg, de Haagse jazz als authentieker.
En voor Het Parool golden vrijwel identieke normen. De twee sensaties, Page en Jefferson,
dienden, verklaarde de krant, niet als “werkelijke jazz” te worden gezien, maar als “muzikaaltechnische prestaties op uitzonderlijk peil.” Techniek en show hadden bij Page de New
Orleans-stijl volledig verdrongen en voor Jefferson gold hetzelfde. De zangeres had
weliswaar fraaie gevoelige ogenblikken in de negrospiritual, maar voor het overige verkocht
zij haar zang met veel show, schreef Het Parool. 127 Alle muziek die voor jazz doorging, werd
ook hier nog afgemeten aan de New Orleans jazz van de jaren twintig. En ook hier bleek
buitenmuzikaal amusement niet op prijs te worden gesteld.
“De grootste troef van de avond”, zo kenschetste de Haagsche Courant Hot Lips Page. Het
blad kwam bijkans adjectieven tekort om de grootheid van deze Armstrong-volgeling te
beschrijven: “buitengewoon dynamisch en expressief”, “fraaie toon en een fabelachtige
techniek” en “nummers van groot formaat”. Viola Jefferson moest het met wat minder stellen,
maar werd toch aangeduid als “een zangeres van klasse.” 128 Zonder de muziek aan een
voorgaande stijl af te meten, drukte deze recensie een onvoorwaardelijke waardering uit van
de twee jazzartiesten. Dat vormde ook de teneur van wat De Waarheid schreef. Alles aan
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Viola Jefferson deugde: “Een mooie stem, een goede uitspraak en een levendige mimiek
maakten van de door haar gebrachte nummers juweeltjes.” Ziedaar een blueszangeres die haar
vak buitengewoon goed verstond, aldus de krant. Hot Lips Page deelde volledig in het
eerbetoon. De trompettist beschikte over een “mooie toon en eenvoudige maar stijlvolle
improvisatie.” Bovendien schitterde hij ook in zijn vocale voordrachten, zodat hij volgens de
krant terecht het meeste succes boekte. 129 De Amerikaanse attracties werden uitsluitend op
hun muzikale prestaties beoordeeld en niet onderworpen aan de criteria waaraan destijds
“echte” jazz veelal moest voldoen.
Buiten dit Kurhaus-festival volgde nog een matinee die Viola Jefferson met het Dutch Swing
College gaf op zondag 9 september in Rotterdam. In De Maasbode en Het Nieuwe Dagblad
verscheen dezelfde recensie, positief van toon en, zoals trouwens in bijna alle al besproken
verslagen, met veel lof voor het Dutch Swing College. Viola had “geen werkelijk ‘grootse’
stem, maar spiritueel en voldoende geroutineerd om een nummer als bv. ‘Some of These
Days’ tot een begrip te maken.” Wel vond de verslaggever het jammer dat zij, terwijl zij zo
schitterend blues heette te zingen, daarvan zo weinig liet merken. 130
Het Rotterdamsch Nieuwsblad nam de gelegenheid te baat om eens flink de waarde van de
klassieke jazz te etaleren. Deze jazz, zo legde journalist W. Wagener uit, is te vergelijken met
een “geestelijk bad”, met “Finse sauna’s (...), waarin men zich, gehuld in wolken stoom,
verkwikkend ranselt met berkentwijgjes, die de huid-ademhaling stimuleren.” En die jazz zet
niet aan tot dansen of meetikken, maar tot luisteren (“De rhythmische complicaties appelleren
aan de hersens en niet aan de voeten, en de solo’s appelleren aan het gevoel.”). Alleen een
orkest als het Dutch Swing College kon een zangeres als Viola Jefferson goed begeleiden,
meende Wagener. De zangeres, die vol geestige, prikkelende humor zat, zweepte het jonge
gehoor soms op tot “een geestdriftige ovatie met getriller van fluitjes.” De “jazz-veterane”
Jefferson speelde wat dat betreft een soort thuiswedstrijd, aldus de journalist. Gezien zijn
nadruk op haar non-vocale eigenschappen lijkt het erop dat de recensent niet goed wist hoe hij
Jefferson binnen de klassieke jazz moest plaatsen. 131
Peter Schilperoort verzorgde de recensie in Het Rotterdamsch Parool. Hij ging uitgebreid in
op Viola’s vocale stijl en zei dat zij van “het primitieve negerlied in al haar schakeringen”
inclusief revuedeuntjes, hoe onbenullig soms ook, altijd “iets tintelends” wist te maken. Door
haar expressiviteit en dictie alsook door kleine melodische- en tekstuele wijzigingen aan te
brengen, kon zij het “oorspronkelijk flauwe geheel tot iets verrukkelijks” vermaken. Omdat
humor en acteertalent naar de mening van Schilperoort negers aangeboren waren, hadden zij
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ook een groter inlevingsvermogen. Dat “spontaan kinderlijke element” en de “kostelijke
muzikale prestaties” hebben ons “zo geboeid en geamuseerd”, aldus de bandleider. 132
Zoals al meermalen is opgemerkt, werden in de naoorlogse jaren een aantal eigenschappen,
die de blanke Nederlandse jazzmusici kennelijk in onvoldoende mate bezaten, toegeschreven
aan raciale verschillen. Veel recensenten beschouwden zwarte musici als natuurlijke
entertainers, waarmee hun blanke collega’s niet konden concurreren. Maar Jefferson was in
werkelijkheid een door de wol geverfde zangeres, die in het Amerikaanse muziekbedrijf het
vak met vallen en opstaan had geleerd. Dat was en is een wereld waarin alleen de
allersterksten slagen en overeind blijven. Opvallend is ook dat de zogenoemde “kinderlijke”
en “primitieve” elementen nooit als zodanig werden benoemd als het ging om door blanken
uitgevoerde jazz, terwijl die toch doorgaans ijverig trachtten in de geest van dat jazzidioom te
musiceren. 133 Hoezeer het publiek ook genoten had van de optredens van Hot Lips Page en
Viola Jefferson, een meerderheid van de kranten en bladen bleek minder juichend. Zowel
Page als Jefferson werden voornamelijk gezien als entertainers die met technische virtuositeit
(Page) en grappige show (Jefferson) hun gebrek aan kunstenaarschap op het gebied van de
jazz maskeerden. Slechts drie bladen schreven in opgetogen termen en zonder restricties over
beide jazzmusici. Vooral ook omdat dikwijls de verdiensten van de Dutch Swing College
band als jazzorkest hoog werden geprezen, zou dat te maken kunnen hebben met het gegeven
dat voor veel recensenten de echte, goede jazz de revivaljazz was.

Don Gais/ George Johnson

In de laatste maand van 1951 traden het orkest van saxofonist George Johnson en de pianist
Don Gais in Nederland op. Het concert- en theaterbureau Frans Mikkenie tekende samen met
impresario Lou van Rees voor de organisatie. 134 George Johnson was met zijn orkest behalve
op een internationaal festival in het Concertgebouw te Amsterdam ook te horen in de Haagse
dancing Tabaris en het Amsterdamse Sheherazade. Johnson en zijn bandleden,
tenorsaxofonist Sandy Mosse en drummer Wallace Bishop kozen na verloop van tijd
domicilie in Nederland.
Johnson werd in 1913 in Michigan geboren en speelde in de Blue Devils en verder in de
bands van onder anderen banjoïst Zack Whyte, Benny Carter en Andy Kirk. Op eigen
gelegenheid vertrok hij in 1935 met nog twee musici naar Europa. In Parijs beleefde hij een
succesvolle tijd en leidde er vanaf 1937 een eigen orkest. Van eind 1936 tot en met februari
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1937 trad hij voor het eerst in Nederland op. Ten tweede male hoorden Nederlandse
jazzliefhebbers hem in 1939 als gast bij Jack de Vries’ Internationals in de club Tabaris te
Den Haag. Vanwege de oorlogsdreiging keerde hij echter terug naar Amerika waar hij ging
werken met trompettist Frankie Newton, in het CBS-studio-orkest van Raymond Scott en het
sextet van bassist John Kirby. Na de oorlog pendelde George Johnson enkele malen op en
neer tussen Amerika en Europa, woonde jarenlang in Nederland, maar keerde ten slotte weer
naar Amerika terug. 135
Van pianist Don Gais’ voorgeschiedenis is weinig bekend. Hij werd geboren in 1919 te
Niagara Falls en maakte een conservatoriumstudie niet af, omdat hij zich naar verluidt liever
aan de jazz wilde wijden. Met het orkest van cornettist Rex Stewart kwam hij in 1947 naar
Europa en keerde toen de engagementen waren afgewerkt niet terug naar Amerika. Hij toerde
met diverse bands door Scandinavië, Frankrijk en Zwitserland. In Parijs verwierf hij zich een
naam als pianist en componist/arrangeur. Omstreeks 1951-1952 verbleef hij in Nederland
waar hij allerlei cluboptredens verzorgde en

zijn indertijd afgebroken muziekstudie in

Amsterdam weer opvatte. 136
Rhythme van december 1951 introduceerde Don Gais bij de jazzliefhebbers als een extra
attractie op de internationale jazzfestivals die in Scheveningen en Amsterdam vlak voor
Kerstmis plaatsvonden met Nederlandse, Engelse en Amerikaanse musici. Beide festivals
werden georganiseerd ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van de Engels-Nederlandse
orkestenuitwisseling. 137 Medewerker Anton Kop jr. gaf zijn indrukken daarvan weer in
Rhythme van januari 1952. Gais speelde er met een Nederlandse ritmesectie (bassist Frans
Vellekoop en drummer Lou Holtuin). Kop noemde hem een uitstekend jazzmusicus, die
afgezien van enkele invloeden van onder anderen Nat King Cole en Erroll Garner
voornamelijk zijn eigen stijl speelde. George Johnsons orkest, afwisselend aangeduid als “his
Coloured Band” en “Negerband” stond alleen in het Amsterdamse Concertgebouw
geprogrammeerd. Dit orkest kon jazzkenner Kop maar matig boeien ondanks enkele
“beroemdheden in de groep, zoals Wallace Bishop (bas) en Sandy Moss (piano).” Het “vrij
luidruchtige mengsel van swing en bop” was volgens hem weliswaar “aardig om te zien, maar
weinig interessant om te horen.” Wat er visueel zo aardig was aan de band is onduidelijk.
(Kop maakte overigens een merkwaardige vergissing door beide “beroemdheden”, drummer
Bishop en tenorist Mosse, als respectievelijk bassist en pianist te vermelden. Bovendien lijkt
“beroemdheden” wat geflatteerd voor deze destijds toch vrij onbekende musici.) 138
Het Vaderland toonde zich eveneens buitengewoon lovend over pianist Don Gais, wiens
“zachte, melodieuze zang en zijn geraffineerd vloeiend pianospel” goed overeenstemden met
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zijn voorliefde voor boogie woogie en blues. Met zijn secondanten vormde Gais volgens de
krant een homogeen trio dat een “hoge klasse” verraadde. 139
De jazzmedewerker van Het Binnenhof had gemengde gevoelen aan het jazzfeest
overgehouden. Zowel de Engelsman Ray Ellington en zijn musici als Don Gais speelden
waardevolle “amusementsmuziek, pittig en fris, zingen van ‘oeblioe, poi, poi’ op zijn bebops
en brengen als contrast even een brokje jazz.” De virtuoos Gais vertolkte voortreffelijke,
alhoewel iets te routineus, boogie woogies. 140 Kortom: wel amusement en ook virtuoze
boogie woogie, maar een tekort aan jazz. Dit oordeel werd gedeeld door Het Vrije Volk.
“Goede muziek; weinig jazz”, stond er boven het stukje dat de krant aan het festival wijdde.
Het Dutch Swing College was gehavend omdat het zijn trompettist miste en het Engelse Ray
Ellington Quartet teerde geheel op swing en show. Don Gais, die tevens de Engelse zangeres
Judy Johnson begeleidde, “bleek zijn grote techniek slechts zelden te paren aan originaliteit.”
Maar het publiek werd door zijn virtuositeit en show tot enthousiasme gebracht. 141
Don Gais (hier gespeld als Gays) was naar de mening van De Waarheid weliswaar een
pianistische virtuoos die zijn zangstijl had geënt op die van Nat King Cole, maar hij beperkte
zich tot een “vijftal commerciële nummers.” 142 In het Haagsch Dagblad kwam Don Gais naar
voren als een moderne “rebop en boogie woogie” spelende pianist die zich regelmatig zou
hebben bezondigd aan “goedkope effecten.” Zijn “fabelachtige vingertechniek” verleidde hem
tot “tussensprintjes”, wat overigens goed aansloeg bij het publiek. Zijn vocale bijdragen
bleven echter ondermaats, aldus het blad. 143 Ook de Haagsche Courant had weinig goede
woorden over voor Don Gais. “Geen openbaring”, luidde de kwalificatie, want ondanks zijn
bekwaamheid torende hij niet boven de middelmaat uit, evenmin als zijn (nog mindere)
triogenoten. 144
De Volkskrant berichtte over het jazzfeest in het Concertgebouw dat het totaal uitverkocht
was en dat de gemiddelde leeftijd van de bezoekers twintig jaar was. Die jonge leeftijd vond
zijn verklaring in het feit dat het programma bijna uitsluitend jazz en bebop bevatte. Hoe men
ook over die muziek denkt, feit is, aldus de krant, dat “onder de amusementsmusici (...)
krachten scholen die door het meesterschap op hun instrumenten meer dan een
conservatoriumopleiding verrieden.” En de “negers en kleurlingen” brachten het publiek tot
“wilde uitbarstingen en populair geworden, maar toch wel hinderlijke fluitconcerten.” 145
Geen enkele naam werd genoemd, maar Don Gais zal er als conservatoriumstudent verguld
mee zijn geweest, evenals George Johnson en zijn musici.
In dezelfde trant liet Het Parool zich uit: zoveel lawaai en enthousiasme van “begeesterde
jeugd” zou de tot de nok gevulde grote zaal van het Concertgebouw nauwelijks eerder hebben
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beleefd. Johnsons orkest blies er flink op los, maar het vormde “een aanloopje” naar het Don
Gais Trio. Dat gaf “een verfijnd staaltje muziek à la Count Basie weg, dat tot het beste van de
avond gerekend kan worden.” 146
Al eerder, op 14 december, had Don Gais opgetreden voor de Stan Kenton Fan Club te
Amsterdam, waarvan in het clubblad van januari 1952 verslag werd gedaan. De pianist
speelde niet alleen in trioverband met Edgar O’Hare, bas, en George Martens, drums, maar
ondersteunde ook een ad hoc-groep gevormd uit leden van de Skymasters. Techniek,
muzikaliteit en voordracht - alles was volgens de verslaggever puik in orde. Vooral de
boogies en de nummers “Red Light” en “For You”, waarin zijn bewondering voor Erroll
Garner aan de dag trad, waren hoogtepunten van Gais’ optreden. 147

Over het geheel genomen liet de kritiek een uiterst gevarieerd beeld zien van de pianistische
kwaliteiten van Don Gais. Hij werd beurtelings afgeschilderd als een uitstekende, originele
solist met een repertoire van boogies, blues en swing en als een commerciële, schmierende
virtuoze technicus. De kritiek op het orkest van George Johnson, dat alleen in Amsterdam
optrad, bleef goeddeels steken in vaagheden, zodat een conclusie nauwelijks gewettigd is.
Opvallend was nog dat hier en daar het jazzgehalte in twijfel werd getrokken. Het was evident
dat bij de betreffende journalisten, zoals eerder gezegd, het idee bestond dat alleen de revivalstijl jazz genoemd mocht worden.

Conclusie

In het algemeen bleek de pers nogal ambivalent te staan tegenover de gesignaleerde
vernieuwingen in de muziek van de Amerikaanse musici. Een te nadrukkelijke virtuositeit en
technisch vertoon met name in de hoge registers waren bijvoorbeeld ontwikkelingen die ten
koste zouden gaan van pure muzikaliteit. Te veel leek men nog vast te zitten aan de muzikale
opvattingen van de jaren twintig en vroege jaren dertig. Wat toen gepresenteerd was als jazz
was dikwijls normatief voor al datgene wat erna kwam. Primitiviteit, improvisatie en
spontaniteit waren de sleutelbegrippen. Samen vormden ze de meetlat waar alle jazz langs
werd gelegd. Enerzijds vond dit een verklaring in de na de Tweede Wereldoorlog op gang
gekomen revivalbeweging, een stroming die een reactie vormde op door de massacultuur van
het swingtijdperk verwaterde jazz. Vandaar ook dat een orkest als dat van Claude Luter met
zijn welhaast perfecte reconstructie van King Oliver’s Creole Jazzband zo’n overweldigende
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indruk maakte op de toenmalige jazzgemeenschap. Anderzijds sprak uit de afwijzing van de
naoorlogse Amerikaanse jazz onbekendheid met de vernieuwingen dan wel een antimoderne
houding.
Maar naast deze kritiek bestond er uiteraard ook veel waardering voor de Amerikaanse
musici. In het geval van bijvoorbeeld Sidney Bechet, die door de gezamenlijke pers enorm
werd geprezen om zijn grote muzikaliteit en vitaliteit, lag dat nogal voor de hand. De
melodieuze stijl van de sopraansaxofonist was immers sedert de jaren twintig in de kern
onveranderd gebleven en had in de loop der jaren slechts aan uitbundigheid gewonnen. Bij
Duke Ellington lagen de zaken echter gecompliceerder. Deze werd door een overgrote
meerderheid gezien als de belangrijkste jazzpersoonlijkheid vanwege de specifieke,
eigenzinnige wijze waarop hij de zwarte muziek tot een eigentijds kunstproduct wist te
arrangeren. Maar diezelfde eigentijdsheid vormde tevens een reden voor afkeurende kritiek
bij een deel van de recensenten. In onvoldoende mate herkende men de alom bewierookte
Ellington van een eerdere periode. Naast een regelrechte afwijzing van bepaalde
vernieuwingen was er soms ook een gematigd enthousiasme, al wenste men de nieuwe
muziek niet onder de noemer jazz te rangschikken.
Zoals technische bravoure en al te luidruchtige en/of sneluitgevoerde passages dikwijls niet
op veel instemming konden rekenen, zo was er ook weinig waardering in de verzamelde
muziekpers voor buitenmuzikale showelementen. Die werden terzijde geschoven onder de
noemers “commercialiteit” en “goedkope effecten”. Wat daaronder precies moest worden
verstaan bleef echter in het vage, al bestond de indruk dat het luider dan wel minder luid
joelende en fluitende publiek hiervoor een graadmeter was. Hoe lawaaiiger het publiek zich
gedroeg en hoe stormachtiger de bijval, des te commerciëler moest de muziek wel zijn.
Overigens bewees het overwegend jeugdige en vrijwel altijd enthousiaste publiek daarmee
een grote behoefte te hebben aan Amerikaans amusement.
Tekenend voor de tijd was het feit dat velen aan de zwarte jazzmusici bepaalde,
onvervreemdbare eigenschappen toekenden die hen muzikaal deden uitstijgen boven hun
blanke collega’s. Zij zouden raciaal gesproken beter geëquipeerd zijn jazz te spelen, hoewel
hun prestaties tegelijkertijd vaak “primitief” of “kinderlijk” werden genoemd. Het is
kenmerkend dat voor blanke musici in hun pogingen de zwarte muziek naar de geest zo goed
mogelijk uit te voeren, nooit dergelijke termen werden gebruikt. De zwarte musicus bediende
zich, zo was de gedachte, per definitie van andere, simpeler middelen, ook al vanwege het
vermeend volksmuzikale karakter van de jazz. De in vergelijking met huidige maatstaven
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gelimiteerde technische vaardigheden van de musici gaven de muziek juist die authenticiteit
die veel liefhebbers (destijds) zo waardeerden.
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Het jazzdebat
Toen na de Tweede Wereldoorlog in Nederland weer volop Amerikaanse muziek te
horen was ontbrandde er een discussie over de vraag wat jazz was. Voor wie tijdens de
oorlog was opgegroeid waren jazz, swing en aanverwante muziek fascinerende, maar
vrijwel onbekend fenomenen. Dat was grotendeels te wijten aan het feit dat de Duitse
bezetter alle contacten met de Engelse en Amerikaanse cultuur had verboden. Als
gevolg daarvan was de jazz uit de openbaarheid verdwenen. Overigens had zich juist in
deze periode in de Verenigde Staten op muziekgebied een omwenteling voltrokken
waar ook de jazzliefhebbers in de bezette gebieden geen weet van hadden. Pas tegen het
einde van de jaren veertig begon in Nederland door te dringen wat er zich in de
Verenigde Staten had afgespeeld. Maar voordat deze inhaalslag zich aftekende, pakten
de vooroorlogse jazzliefhebbers in 1945 de draad weer op waar die in 1940 was
afgebroken. Dat betekende dat allerlei kleine swinggroepjes de toon aangaven.
In dit hoofdstuk gaat het er in de eerste plaats om te bepalen wat er in de
onmiddellijke naoorlogse periode onder jazzmuziek werd verstaan. Met name in Den
Haag, maar ook elders trachtten muzikanten en liefhebbers in jazzclubs de grenzen van
de jazzmuziek stringent af te bakenen. Daarnaast zal ingegaan worden op de betekenis
die naar het oordeel van een aantal critici en commentatoren de jazz voor de westerse
cultuur kon hebben. Bij deze bespreking zullen overigens zowel het Nederlandse
historisch-musicologische standaardwerk Jazzmuziek van Will G. Gilbert en Mr. C.
Poustochkine (1948) en Poustochkines bijdragen aan Caspar Höwelers X-Y-Z der
Muziek (1950) slechts zijdelings aan de orde komen. Een behandeling van deze
publicaties zou te ver voeren, omdat zij de wezenskenmerken van de jazz weliswaar
zeer gedetailleerd beschrijven, maar de vraag: “Wat is jazz?” niet echt beantwoorden. 1
Afgezien daarvan hebben beide auteurs hun opvattingen over jazz elders, in meer
journalistieke publicaties, die wel aan de orde komen, ruimschoots uiteengezet.
Wat voor beide zojuist genoemde boeken geldt, geldt slechts ten dele voor Hans
de Vaals Jazz. Van oerwoudrhythme tot Hollywoodsymphonie (1948), omdat zijn
bijdrage, die alleen in de derde paragraaf van dit hoofdstuk voorkomt, vrij substantieel
is.
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Wat is Jazz?
Eén van de voornaamste redenen om na de Tweede Wereldoorlog over jazz te schrijven
was het vermeend problematische karakter van deze muziek. Jazz werd veelal als een
probleem gezien met verdedigers en tegenstanders. De eersten, onder wie veel jongeren,
waren zodanig door de muziek gegrepen dat die een belangrijk deel van hun leven leek
te gaan beheersen. De tegenstanders zagen dit om allerlei redenen met zorg aan. Een
complicerende factor voor een goed begrip van dit spanningsveld was dat jazz voor
velen een verzamelnaam was voor zo ongeveer alle muziek met een uitbundig ritmisch
karakter. Vandaar dat vanuit de samenleving pogingen werden gedaan de zaak scherper
in het vizier te krijgen. Er ontstond dus een debat over jazz.
Al direct na de bevrijding gaf de jezuïet H. Zwetsloot in het Katholiek Cultureel
Tijdschrift een definitie van jazz, die op een aantal manieren kenmerkend is voor de
discussie zoals die tussen voor- en tegenstanders gevoerd werd. Jazz, zo citeerde hij een
onbekende bron, is “de specifiek eigen volksmuziek van den uit Afrika stammende
Noord-Amerikaanschen neger, in dezen tijd, zoals zij door hemzelf gespeeld wordt.” 2
Destijds was het algemeen geaccepteerd om jazz volksmuziek te noemen. Wij weten
inmiddels dat dit niet juist is. Jazz is ontstaan uit een diversiteit aan volksmuzikale
genres en stijlen, zowel zwarte (o.a. worksong, folkspiritual, folkmusic) als blanke (o.a.
mars, schottische, quadrille, minstrelsong) volksmuzikale genres en stijlen. Via
overgangsstadia als ragtime en blues mondde dit mengsel uit in jazzmuziek. 3 (Zie het
hoofdstuk: “Oorsprong en ontwikkeling van de jazz”).
De problemen zouden volgens Zwetsloot pas zijn begonnen nadat de
commerciële blanke muziekindustrie de jazz zodanig had vervormd dat er van de
oorspronkelijke muziek weinig herkenbaars over was. Als de blanken er zich niet mee
hadden bemoeid, opperde Zwetsloot, zou zijn artikel vermoedelijk niet zijn geschreven.
Dan zou de ruimte beter besteed zijn geweest aan volksmuziek van een hoger niveau,
zoals bijvoorbeeld de Javaanse gamelan. 4 Hiermee was de toon gezet: jazzmuziek was
een uiting van een primitieve, laagstaande cultuur waarover men beter kon zwijgen.
Maar omdat de uit de jazz voorgekomen swingmuziek de jeugd in rep en roer bracht,
was er een “jazzprobleem” ontstaan dat aangepakt diende te worden. De zwarten waren
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er in Amerika vanwege hun achterstand niet in geslaagd veel van de Europese muziek
over te nemen, zodat ze muzikaal gezien het niveau van de Europese Middeleeuwen niet
waren ontstegen. 5 Zwetsloot mat de jazz af aan de intellectueel-technische
verworvenheden van de westerse muziekcultuur. En aangezien intellectualisme in deze
cultuur nu eenmaal van groot gewicht is, was daarmee de jazz veroordeeld als
tweederangsmuziek. De blanken die zich ermee inlieten pleegden eigenlijk verraad.
Want, zo redeneerde Zwetsloot, omdat volksmuziek gebonden is aan specifieke etnische
groeperingen heeft zij altijd een eigen karakter. En dat betekent dat blanken onmogelijk
jazz kunnen spelen. Als zij dat toch doen plegen zij verraad aan hun eigen natuurlijke
aanleg en wagen zich bovendien op terrein waar zij niet thuis horen en ook niet zouden
moeten willen komen, omdat de eigen westerse muziek zoveel waardevoller is: 6
“Alleen een neger kan Jazz spelen, en, ja, als hij het dan wil: een blanke die zich inleeft
in de negermentaliteit…” 7 Die drie puntjes zijn veelbetekenend.
Van de jazzelementen die behandeld worden komt de intonatie, die een direct
gevolg is van het lagere cultuurstadium, er het negatiefst af. Maar aan de daarmee
verband houdende onbeschaafde keelgeluiden, rauwe en ruwe tonen of valse klanken
dient men zich niet te ergeren. Want: “laat het kind zijn kinderlijke uitingen, en
veroordeel het niet om de gebrekkigheid daarvan.” 8 Zwetsloots neerbuigendheid ten
opzichte van de zwarten behoeft geen commentaar. Overigens was dit paternalisme ook
in het negentiende- en twintigste-eeuwse Amerika wijdverbreid. Blanken, met hun
hogere intellectuele peil, zouden zich dus volgens Zwetsloot niet met de primitieve jazz
moeten bezighouden. Bovendien maakte het etnische karakter van de jazzmuziek haar
als expressiemiddel voor blanken per definitie ongeschikt.
Filmliefhebber/criticus en auteur Bert Honselaar stelde in april 1946 in het
vooruitstrevende jongerenblad Wording dat de jazz in Chicago omstreeks 1920 “tot
uitbarsting kwam . . . kleine straatorkestjes boden tegen elkaar op in een wilde orgie van
klanken.” Het is evident dat de historische jazzkennis van de auteur te wensen overlaat.
Een van de eerste “improvisatie-bandjes,” zo schreef Honselaar, waren de Chicago
Rhythm Kings die de zogenaamde Chicago stijl speelden. 9 Chicago wordt in het artikel
drie keer met New Orleans verwisseld, terwijl van de bands uit New Orleans alleen
New Orleans Rhythm Kings, een blank orkest, worden genoemd en de zwarte King
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Oliver’s Creole Jazzband wordt vergeten. Verder ontstond de jazz in New Orleans
eerder dan rond 1920 en was Louis Armstrong geen “gestudeerde neger”, zoals
Honselaar zijn lezers wilde doen geloven. 10 Hij noemde naast improvisatie, primitiviteit
en swing als de voornaamste kenmerken van de jazz. Onder primitiviteit verstond hij de
weergave van stemmingen en onbewuste gevoelens als bijvoorbeeld: erotische
spanning, de behoefte aan spel, tot verlossing uit eenzaamheid en het verlangen naar
zekerheid. 11 Honselaars hoogst persoonlijke interpretatie van het begrip primitiviteit
doet overigens de vraag rijzen of het hier niet gaat om meer universele dan typisch aan
jazz gebonden thema’s.
In Litterair Paspoort van november 1946 gaf John Vandenbergh zijn mening
over wat jazz niet was. In de aanloop naar een recensie van Mezz Mezzrows Really the
Blues, een boek met herinneringen over de Amerikaanse jazzwereld, liet hij zich
ongunstig uit over het jazzbewustzijn in Nederland. Anders dan in landen als
bijvoorbeeld “Engeland, Frankrijk, Italië en Scandinavië”, zo schreef hij, “weet men in
Nederland van jazz practisch gesproken niets af.” Jazz was voor de Nederlanders een
verzamelnaam voor “al wat met drum, trompet, trombone enz. ‘Dinah’ te lijf gaat en
‘Bloesem van Seringen’ in een teiltje van fondant en lauw water ten doop houdt; voor al
wat Ramblersneigingen heeft of er op los Skymastert.” 12 Hoe Vandenbergh tot dit
inzicht is gekomen is onduidelijk. Jammer genoeg vertelt hij niet wat dan wel onder jazz
moet worden verstaan, zodat de lezer per saldo weinig opschoot met zijn stuk.
De voormalige hoofdredacteur van het maandblad Symphonie & Swing, Anthony
Bosman, onderkende eveneens het problematische karakter van de jazz, al was het om
een andere reden dan Zwetsloot. Begin 1948 signaleerde hij in Je Maintiendrai dat
vrijwel alles dat onder de noemer jazz door de radio klinkt slechts oppervlakkig iets met
jazz uitstaande heeft. In feite was zijn constatering een echo van Vandenberghs kritiek,
maar hij nam meer moeite het begrip jazz te verhelderen. De zwarten die uit Afrika “de
trommelslag en een sterk rhythmisch gevoel” meebrachten, kwamen in hun nieuwe
omgeving in aanraking met de psalm en het Gregoriaanse gezang. In relatief snel tempo
probeerden ze de ontwikkelingsstadia van de zich op een veel hoger peil bevindende
Europese kunstmuziek te doorlopen. 13 Om die reden kwamen er in de jazz nog allerlei
elementen voor, die uit de serieuze Europese muziek allang waren verdwenen. De voor
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de jazz essentiële improvisatie, bijvoorbeeld, stamde volgens Bosman uit een vroegere
fase. Maar daarin vergiste hij zich, want improvisatie zoals die in de jazz voorkomt is
wel degelijk een Afrikaans verschijnsel. Zowel het collectieve improviseren van de New
Orleans jazz als de latere soli met gearrangeerde collectieve begeleiding (call-andresponse) zijn in de grond Afrikaans. Afrikaanse drummers demonstreren bijvoorbeeld
dikwijls een grote variatie aan geïmproviseerde figuren binnen een aan strikte regels
gebonden traditionele cultuur. 14
Desondanks was volgens Bosman de goede, authentieke jazz als volksmuziek
“oorspronkelijk, boeiend en van een simpele schoonheidswaarde.” Jazz was weliswaar
niet verheven, maar niettemin aantrekkelijk. Deze zuivere jazz was echter, evenals alle
volkmuziek, voorbestemd te verdwijnen. Als bewijs daarvoor noemde hij de al
doorgevoerde “assimilatie van hogere vormen” in de gearrangeerde muziek van de grote
orkesten. Bovendien bleek iemand als Duke Ellington, constateerde Bosman, de jazz uit
te bouwen tot omvangrijke compositorische werken als de Black, Brown and Beige
Suite. Dit ging ten koste van “de geestelijke inhoud en levensechtheid” en zou
onherroepelijk leiden tot het einde van de jazz. Alleen in ongekunstelde vorm had de
jazz betekenis. 15 Jazz is een primitieve, maar zuivere en spontane volksmuziek. En de
jazzmuzikant moet zich niet met westerse technieken trachten op te werken naar een
hoger niveau van musiceren. Dat is tot mislukken gedoemd. Ook al wordt het niet
expliciet gezegd, zwarte muziek kan niet zonder aan belang in te boeten het peil van de
westerse muziek bereiken.
Bosman publiceerde in september van dat jaar nog een stuk, “Het probleem: Jazz,” met
ongeveer dezelfde strekking in Contact, een maandblad voor de middelbare schooljeugd
en studenten. 16 Dat kwam hem in de uitgave van november op een reactie te staan van
iemand die hem verweet “het probleem” (waaronder Bosman het misverstand verstond
dat de muziek die jazz genoemd werd vaak geen jazz was) niet te hebben uitgewerkt.
Bovendien was het niet zo, zoals Bosman had beweerd, dat iedere serieuze
muziekliefhebber de jazz verontwaardigd terzijde schoof. Voorbeelden van Bela Bartok,
die een stuk voor onder anderen Benny Goodman componeerde en Stravinsky’s
concerto voor Woody Herman bewezen het tegendeel, aldus Bosmans criticus. 17
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In 1948 verscheen er in het katholieke weekblad De Linie een artikeltje van H.
Th. Wijdeveld, getiteld “Jazz,” dat uitging van een totaal andere benadering. Wijdeveld
was een vermaard architect die na de oorlog onder andere een hoogleraarschap in
Amerika bekleedde. In het artikel wordt de opmerkelijke suggestie gewekt dat blanken
de jazz hebben uitgevonden: “Toen kwam de ‘white man’ nogmaals en nam het
rhythme van zijn slaven en ontstal de neger zijn melodie, en de jazz ontstond, de
parodie…” 18 Die ‘melodie’ bestond uit plantation songs, folksongs en de liederen
gebaseerd op het evangelie, de spirituals, die troost brachten voor het doorstane leed.
En bij dit alles klonk “het tom-tom der trom” als fundament. Met ‘de parodie’, waarmee
kennelijk de jazz bedoeld wordt, doelde Wijdeveld op wat in de danszalen kon worden
aanschouwd: “dansen, schuifelen, passen, zie de jeugd der blanken bijeengedrongen, lijf
aan lijf… Dat is onze hoogste vreugde!”

19

Althans zo leek het, maar Wijdeveld wist

beter. Het was een uiting van “weemoed”, het “onbewuste wenen om veroorzaakt leed”,
om wat de blanken de zwarten hadden aangedaan. Die overvolle dancings konden
worden vergeleken met de slavenschepen waar de zwarten opeengeperst bijeen zaten.
Nu waren het de blanken die zichzelf in de dancings gevangen hadden gezet (Eerst
waren de slaven zelf gestolen en later was zelfs hun muziek gestolen.). 20
Bijna zestig jaar na dato is het bijna onvoorstelbaar dat Wijdeveld een
danslokaal kon vergelijken met een slavenschip en vrijwillig gezocht amusement
associeerde met onvrijwillige deportatie als slaaf. Daarbij komt nog zijn uiterst curieuze
visie op jazz. Wijdeveld lijkt zonder noemenswaardige voorkennis van het onderwerp te
zijn uitgegaan van wat hij zelf waarnam: dansende jongelui op muziek waarvan
iedereen beweerde dat het jazz was. Jazz was dus blanke muziek, moet hij hebben
gedacht, een parodie op wat zwarten met ritmiek en melodie in gang hebben gezet.
De Radio Encyclopaedie (1949) van samensteller J. J. L. van Zuylen trok ruim
twee pagina’s uit voor jazzmuziek. Wie verantwoordelijk was voor de tekst is niet
bekend,
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ontstaansgeschiedenis en de ontaarding “tot een amusementsmuziek ten gerieve van het
blanke publiek” te hebben behandeld, stelt hij vast dat de in de swingperiode tot solist
geëmancipeerde muzikanten te ver verwijderd zijn geraakt van hun volksmuzikale
basis, hetgeen het karakter van de oorspronkelijke jazz in ongunstige zin heeft
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veranderd. Voorts toont hij zich bezorgd dat indien de jazz, zoals onder meer uit de
bebop zou blijken, te veel Europese harmonische verworvenheden in de muziek
incorporeert, zij op den duur zal verdwijnen. 21 Evenals Anthony Bosman is de auteur
van oordeel dat de jazz volksmuziek moet blijven; elke aspiratie om de jazz tot een
hogere muziekvorm te ontwikkelen zal ten koste gaan van haar ongekunsteldheid en het
einde van de jazz inluiden.
Het familieweekblad Vizier bracht in oktober 1950 een met veel foto’s van
dixielandmusici opgesierd artikel, “Hoe staat het tegenwoordig met de jazz?” met als
ondertitel “Wat is eigenlijk jazz?” De anonieme journalist vertelde iets over het ontstaan
van de jazz, waarbij hij een aantal misverstanden waartoe het begrip jazz aanleiding gaf
rechtzette. Het blad zorgde onbedoeld zelf ook voor enkele misverstanden door te
spreken van “uiterst muzikale” en “van nature vrome” negers, die hun
onderontwikkelde volksmuziek (van “melodie hadden ze nog amper begrip”) uit Afrika
hadden meegebracht. De blanke navolgers, zei de auteur, hadden wel de uiterlijkheden
van de jazz overgenomen, maar hun muziek ademde uiteraard niet de geest van de
zwarten. Het resultaat was een amusementsmuziek met nummers “die het deden.” Deze
negatieve opvatting over blanke jazz leidde tot de volgende vaststelling: “het blanke
amusement huwde de zwarte volksmuziek, zonder kennis en liefde. En dat huwelijk
bracht voort: een onecht kind, een surrogaatkind…” De gepolijste muziek van de Brit
Jack Hylton en diens Amerikaanse collega Glenn Miller hadden niets meer met jazz te
maken, aldus het weekblad. Maar de herleving van de oude dixieland met klarinettist
George Lewis als belangrijke icoon, heeft de swing en de bebop vrijwel verdrongen.
Die “swing” werd cryptisch gedefinieerd als “een soort ‘toeval’ uit de tweede
wereldoorlog.” Tot besluit ging de journalist te rade bij twee mensen uit het vak, die
zijn visie goeddeels bevestigden: de bebop was al bijna dood, de nieuwe dixieland werd
veel gevraagd door studenten en “sweet- en commercial music” was populair of ze nu
goed of slecht was. Hij pleitte voor een Nederlandse amusementsmuziek die muzikale
idealen boven commerciële overwegingen zou stellen. 22 Vizier bewees met dit artikel
zijn lezers een slechte dienst, omdat het teveel overhoop haalde en verzuimde de
onderlinge verbanden goed duidelijk te maken.
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Een geserreerd geschreven overzicht van de jazzontwikkeling met aandacht voor de
positie van de zwarten in de Verenigde Staten, was te vinden in Oosthoek’s
Encyclopaedie (1950). Het was van de hand van G.W.F. Edgar, die als Boy Edgar voor
de oorlog al actief was geweest in de jazzwereld en in de jaren zestig en zeventig een
spraakmakende bigband zou leiden. Jazz stond, aldus Edgar, in het spraakgebruik voor
een veelvormige muzieksoort. De belangrijkste kenmerken van de oorspronkelijke jazz
waren volgens Edgar echter verdwenen uit de muziek van de grote blanke orkesten van
het swingtijdperk, maar waren daarentegen wel te vinden in de bebop. Dat er toch veel
weerstand tegen de bop bestond vond zijn oorzaak wellicht in het feit dat de “bop
gemakkelijk ontaardt in ‘bluffen’ met technische vaardigheid.” 23 Edgar zag als een der
weinigen destijds dat het wezen van de jazz niet was aangetast door de bebop, hoe
vreemd de muziek ook kon overkomen.
Een puristisch standpunt ten aanzien van wat echte jazz was werd ingenomen door Jan
Wisse, de muziekrecensent van Elseviers Weekblad, in een bijdrage aan de Winkler
Prins Encyclopedie (1951). Evenals de meesten van zijn tijdgenoten was ook Wisse van
mening dat de blanke navolging van de zwarte muziek tot aanpassingen van het
oorspronkelijke idioom had geleid en dat de swingperiode met de grote orkesten ook op
sommige zwarte musici “een funeste invloed heeft uitgeoefend.” Zo waren “swing,
sweet, bebop, progressive jazz” wel deels geworteld in de jazz, maar toch zo afwijkend
dat men ze onmogelijk jazz kon noemen. 24
De muziekbladen schreven, zoals mocht worden verwacht, in het algemeen niet alleen
anders en gedetailleerder maar ook met meer liefde over de jazzmuziek. Hoewel het
blad van de Haagse jazzclub Dutch Swing College nauwelijks artikelen over het wezen
van de jazz bevatte, publiceerde het af en toe een opstel dat eraan raakte. Zo schreef
bassist Henny Frohwein een verhaal, waarin jazz met taal werd vergeleken. Uitgaande
van het gegeven dat jazz de volksmuziek van de Noord-Amerikaanse neger was,
constateerde hij een vorm van imitatie als blanken zich ermee inlieten. En imitatie had
een negatieve connotatie. Dus waarom zou je je hieraan bezondigen?

25

Jazz spelen was echter als een vreemde taal leren, meende Frohwein. Alles hing af van
de vraag hoe goed je die beheerste. Hoe stond het bijvoorbeeld met de
verstaanbaarheid? Spreek duidelijk en vermijd clichés en holle frasen. Ook waren er
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mensen die de taal alleen passief beheersten: ze verstonden haar wel, maar konden haar
niet spreken. Het vocabulaire veranderde uiteraard in de loop van de tijd en die
veranderingen werden bepaald door de native speakers. Zoals er buitenlanders zijn die
met een accent spreken, zijn er jazzmuzikanten van wie je meteen hoort dat ze niet
zwart zijn of niet uit Amerika komen. Vervolgens bezit iedere taal zogenaamde
leenwoorden, wat weer de blanke invloed in de jazz verklaart. Frohweins vergelijking is
een interessante poging om enkele problematische jazzkwesties als de blanke deelname
aan en invloed op de jazz op een wat andere en voor ieder begrijpelijke manier uit te
leggen.
In maart 1946 kwam het DSC-clubblad met een uit het Engelse blad Pie
overgenomen en bewerkt stuk, getiteld “Jazz”. Aanleiding vormde de verbitterdheid
waarmee sommige intellectuelen de jazz attaqueerden. Deze tegenwerking moest, aldus
het artikel, berusten op een slecht gefundeerd oordeel, aangezien er nauwelijks jazz te
horen was. 26 Jazz, betoogde de auteur, was beslist niet identiek met de “constante
stroom rhythmische vulgairiteit” die de radio dagelijks uitstortte. Ook hij maakt zich
bezorgd om het feit dat door commerciële ontwikkelingen de jazz in een kwade reuk
was komen te staan. Blijkens zijn uitleg over wat jazz werkelijk is, toont hij zich goed
op te hoogte van de ontstaansgeschiedenis. Alleen voor wat betreft het door hem
aangebrachte onderscheid tussen de gemoedstoestand van de langzame blues
(ongelukkig) en die van de snelle (vrolijk) getuigt hij van een toentertijd algemeen
beleden opvatting. 27 Inmiddels zijn de inzichten hieromtrent gewijzigd. Niet alleen het
tempo bepaalt bij de blues de gemoedstemming, maar vooral de manier waarop de
muziek wordt gebracht. Volgens auteur en jazzautoriteit Albert Murray is zelfs de tekst,
hoewel niet onbelangrijk, hieraan ondergeschikt, al was het maar omdat er vaak weinig
van te verstaan is. 28 Maar deze misvatting valt de schrijver en de bewerker van dit
artikel nauwelijks euvel te duiden. De auteur vervolgt zijn betoog met de uitspraak dat
de New Yorkse jazz het begin markeerde van de verloedering van de jazz, omdat daar
“maakte het veelkoppige Hydra-monster, publiek, zich meester van dit natuurproduct.
Gevolg: De Jazzmuziek werd ‘vercommercialiseerd’, onherkenbaar verminkt en
verkracht.” 29 Dit zijn harde woorden van iemand die de swingmuziek zag als de brute
kracht die een idylle verstoorde. Want zo beschouwde ook deze liefhebber de jazz: als
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oprechte muziek van eenvoudige zwarten die daar hun emoties in kwijt konden. Door de
commerciële swing, zo besloot het artikel, behoorde de echte jazz inmiddels tot de
verleden tijd. Dat werd nog onderstreept door het feit dat die enkele keer dat er jazz te
horen was, deze afkomstig was van oude platen. Muzikant en liefhebber waren derhalve
aangewezen op achterafzaaltjes waar de echte jazz in een bijna liefderijke sfeer voor de
ondergang werd behoed. 30 Jazz leek, zo voorgesteld, een focus voor nostalgische
verlangens van een zich overigens snel en sterk uitbreidende minderheid.
Op vergelijkbare leest geschoeid was de integraal in het blad afgedrukte tekst van een
door de DSC verzorgde radiouitzending getiteld: “Het wezen der Jazzmuziek.” 31 Deze
tekst was uitgesproken door mr. C. Poustochkine, één van de belangrijkste
jazzautoriteiten van dat moment die vóór de oorlog al onder andere in het blad De
Jazzwereld actief was als criticus. 32 Poustochkine wijdde niet uit over de oorsprong in
de Verenigde Staten en evenmin over wat jazz niet was. In plaats daarvan besprak hij de
musicologische aspecten van de muziek, waarbij hij achtereenvolgens melodie,
harmonie, ritmiek, swing, intonatie, improvisatie en expressie aan de orde stelde. Dat
deed hij heel gedegen, maar wellicht niet altijd even doorzichtig. De radioluisteraars
zullen waarschijnlijk alle zeilen hebben moeten bijzetten om het betoog te kunnen
volgen. Temeer daar volgens het clubblad Poustochkine omwille van de hem
beschikbare tijd snel sprak. Zo hield hij in hoog tempo de luisteraars bijvoorbeeld voor:
“Het is dan ook het harmonische schema, dat de eigenlijke thematische basis vormt,
waarop het geheel is opgebouwd. Soms wisselen meerdere thema’s (of variaties daarop)
elkaar af naar het idee van ons rondo (...)”; of, “De timbres hebben hier geen
decoratieve, maar een plastisch-constructieve, organische functie.” 33 En: “De trekking
van het melodie rhythme ten opzichte van dezen metrischen regelmaat kan worden
gekenschetst als een uitzonderlijk sterk rubato.” 34 (cursiveringen H.K.).
Deze laatste zin had betrekking op swing, al zal dat uit de gekozen bewoordingen niet
direct duidelijk zijn geweest. Wie niet wist wat een rubato was, verkeerde in duisternis
en hoewel Poustochkine het begrip verderop in zijn betoog uitlegde, zal die uitleg de
gemiddelde luisteraar nauwelijks verder hebben gebracht: “Het “rubato” is een vrije
fraseering, waarbij de tijdsduur van een of meer melodietoonen wordt verlengd ten
koste van den tijdsduur der voorafgaande of volgende melodietoonen.” Desondanks
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sprak redacteur Joost van Os van een “in begrijpelijke taal gehouden” lezing. 35 Hoe dit
ook zij, de geïnteresseerde liefhebber was in ieder geval op een spoor gezet dat hij zelf
nader zou moeten onderzoeken.
Het maandblad Tuney Tunes, dat zich sinds 1942 had toegelegd op het afdrukken van
actuele Engelstalige songteksten, begon in 1946 jazzbeschouwingen in zijn kolommen
op te nemen. In een tweetal artikelen pleitte Dolf Rerink voor meer begrip voor de echte
jazz door te wijzen op het belang van enkele pas in Nederland opgerichte jazzclubs.
Hem was opgevallen dat de jazz als kunstvorm weliswaar aan acceptatie won, maar dat
niettemin, anders dan bij andere kunst het geval was, de belangstelling over het
algemeen nogal oppervlakkig aandeed. Goede jazz, verklaarde Rerink, vereist
“innerlijke gevoelsuitdrukking”. En om hierbij het echte van het minder oprechte of
valse te kunnen onderscheiden is veel luisteren noodzakelijk. 36 Omdat jazz, zo
vervolgde Rerink, de muziek is van de zwarten in Noord-Amerika, hebben blanken er
moeite mee die te begrijpen en zelf te spelen. Toch zorgden diezelfde blanken niet
alleen voor de verspreiding, maar ook voor de popularisering ervan, wat resulteerde in
de swingmuziek die met jazz niets uitstaande heeft. Maar echte jazz wordt
tegenwoordig wel degelijk nog gespeeld door bijvoorbeeld Bunk Johnson, Sidney
Bechet en Kid Ory. Zoals gezegd hoopte Rerink dat genoemde jazzclubs zich zouden
inzetten voor de beoefening en instandhouding van de werkelijke jazz. 37
Het uitbrengen van een nieuwe plaat van het orkest van het Dutch Swing College was
voor Decca Discussies aanleiding om een stukje af te drukken over jazz, en dan vooral
over wat jazz niet was. Echte jazz hoorde men niet al te vaak op de radio volgens de
anonieme schrijver. 38 De ritmische muziek van bijvoorbeeld de Skymasters, de
Ramblers, de Kilima’s en wat er in het programma Swing & Sweet van Pete Felleman
ten gehore werd gebracht, werd daarentegen ten onrechte allemaal voor jazz aangezien.
Jazz was negermuziek die “van binnen uit” wordt “geïmproviseerd – nimmer
geschreven en gearrangeerd.” Slechts enkele blanken was het gegeven om met de juiste
instelling ook jazz te spelen. En de bigbandmuziek was een “bastaardvorm, vermechaniseerde jazz, aangepast aan zekere eisen van het publiek.” Voor wie
belangstelling had voor wat wat echte jazz was, beval de auteur Jazzmuziek van
Poustochkine en Gilbert alsook het pas verschenen boek van Hans de Vaal, Jazz, aan.

11

Als een extraatje werd een ongedateerd stukje uit de dagelijkse rubriek in Het Parool,
“Dagboekanier”, afgedrukt, waarin een optreden van het orkest van de Dutch Swing
College enthousiast werd becommentarieerd. 39 Dat laatste kwam de promotie van de
nieuwe plaat uiteraard ten goede. Het artikel zelf vertegenwoordigde een puristisch
standpunt, dat vrijwel alle muziek die afweek van de allereerste zwarte jazz als onecht
afwees.
In het algemeen werd in de eerste naoorlogse tijd over jazz voornamelijk in behoudende
termen geschreven. Het zal geen verwondering wekken dat de grootste deskundigheid
en liefde voor de muziek uit jazzkringen kwamen. Er bestond brede consensus over wat
jazz niet was. Zo werden de swing van bigbands en de bebop vrijwel unaniem
afgewezen als een kwalijke verminking van een ooit authentieke muziek. Slechts één
auteur schreef aan bebop dezelfde kenmerken toe als aan de oorspronkelijke jazz. Ook
was men het erover eens dat jazz als volksmuziek van zwarte Amerikanen gezien moest
worden. Voorts was men van mening dat jazz primitief, maar eerlijk en spontaan was,
terwijl daarentegen de westerse klassieke muziek zich op een veel hoger peil bevond.
De meest deskundige uiteenzetting was die van de hand van de alom gerespecteerde
Poustochkine. Ook al drukte hij zich niet steeds even helder uit, zijn artikelen getuigden
van grote kennis van het onderwerp. De meeste publicaties hadden twee elementen met
elkaar gemeen: enerzijds was er de problematische aard van de jazz als gevolg van de
blanke vercommercialisering ervan tot de swing, anderzijds was er het primitieve
karakter van de muziek, waarvan weliswaar een merkwaardige fascinatie uitging, maar
die door blanken eigenlijk niet kon worden gespeeld. Dat diende overigens zo te blijven
en pogingen om door het opnemen van elementen uit de klassieke muziek de jazz op
een hoger plan te brengen, moesten dan ook worden veroordeeld, omdat daarmee de
ongekunsteldheid van de jazz teloor zou gaan.
Vele van deze opvattingen kwamen overeen met die van de Amerikaanse jazzauteurs
Wilder Hobson en Rudi Blesh en de Fransman Hugues Panassié. Aan het eind van dit
hoofdstuk zal nader worden ingegaan op hun werk.

Betekenis en waardering van de jazz
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Nu vastgesteld is wat volgens de naoorlogse commentatoren onder jazz verstaan moest
worden, zal in deze paragraaf de vraag aan de orde komen of de jazz voor de
Nederlandse cultuur iets kon betekenen en hoe daarover geoordeeld moest worden.
Hierbij zullen deels dezelfde auteurs weer aan bod komen.
In het Bredase dagblad De Stem stond op 26 mei 1945 een artikel Wat is jazz?
met als ondertitel, Soms ongelooflijk plezierig, meestal ‘n gevaar voor de ware
volkscultuur. Het werd gepubliceerd naar aanleiding van een negatieve bespreking van
een filmpje over Duke Ellington. Een lezer had zich geërgerd aan de onwetendheid van
de zich in zeer afkeurende termen uitlatende recensent, wat hem ertoe had bewogen de
krant te adviseren voortaan voorzichtiger te zijn met dit soort medewerkers. Om de
verbolgen lezer enigermate tegemoet te komen had de krant de hulp ingeroepen van een
deskundige, professor Asselbergs van het Klein Seminarie. 40
Asselbergs gaf naast enkele persoonlijke ontboezemingen zijn oordeel over wat
hij het “waaróm van ‘t jazz-enthousiasme van onzen tijd” noemde. Als jazz goed
gespeeld wordt – als het melodieus, harmonisch en ritmisch interessant is en op elkaar is
afgestemd – is er niets tegen. Maar jazz is meestal afschuwelijk eentonig en prikkelt de
zinnen op een zodanige wijze dat er een verdovende werking vanuit gaat. Daarin schuilt
een gevaar voor de zedelijke kracht van ons volk. Het genot dat men van de jazz
ondergaat, is “grootendeels een dierlijk genot en heeft voor 99 9/10 pct. bitter weinig te
maken met werkelijk muzikale waardering.” Volgens Asselbergs trof de krant geen
blaam als zij de jazz als een gevaar voor de “ware volkscultuur” verwierp, maar deed zij
als voorlichtend medium precies wat zij moest doen. 41 Voor Asselbergs was het
belangrijker te waarschuwen voor de gevaren van de jazz dan de in het ingezonden stuk
geventileerde kritiek te weerleggen. Van jazz hoefde men geen verstand te hebben, zo
was zijn redenering, want het ging niet om de muziek maar om de zinnenprikkelende en
de verdovende werking ervan.
Onder de titel “Jazz-beoordeeling” gaf de al eerder aangehaalde H. Zwetsloot
zijn eindoordeel over de jazz, een oordeel waarop hij in het eerste deel van zijn essay al
vooruit was gelopen. De teneur ervan deed het vermoeden rijzen dat dat niet mals zou
zijn. Toch begon hij zijn kritische beschouwing met het min of meer rechtzetten van
enkele wijdverbreide misvattingen: jazz was dansmuziek die in cafés werd gespeeld en
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was, anders dan veel liefhebbers dachten, geen kunst-, maar volksmuziek. En jazz was
ook de muziek die zich allerwegen “met zoveel branie opdringt.” 42 Zwetsloot achtte dit
alles overigens van marginale betekenis. Veel ernstiger vond hij het feit dat de blanken
deze muziek waren gaan vereren, hetgeen “op den stam der ware Jazz-muziek
decadente uitwassen deed rijpen.” 43 Want deze aan lagere vermogens appellerende,
door blanken veroorzaakte verwording zou de mens vervlakken en afstompen. Vandaar
dat Zwetsloot reclame voor jazz als het grootste kwaad zag. Waarom, zo vroeg hij zich
af, zou je muziek van een zoveel lager staand volk overnemen? Hij tekende vervolgens
protest aan tegen deze belangstelling en ook tegen de zwarte bands die hier kwamen
spelen, tegen de jazzclubs, tegen het vooroorlogse tijdschrift De Jazzwereld, tegen
jazzrubrieken in dagbladen, kortom tegen alle aandacht voor jazz, die beter aan
Europese muziek had kunnen worden besteed. Hij zag een te grote interesse voor jazz
als een bedreiging voor onze Europese cultuur. Vooral de jeugd zou minachting voor
die cultuur aan de dag leggen. Interessant is hierbij dat Zwetsloot vaststelde dat de
ervaringen met Amerika hem hadden geleerd dat er van jazz bepaald geen beschavende
en vormende invloed uitging. Jazzmuziek “verzwakt de wilskracht”, ze wekte op tot
“gemakzucht en weeldebehoeften” en “mist alle verheven stijl en geestelijke
achtergrond.” 44 Zwetsloot eindigde zijn evaluatie met een scherp en gepassioneerd
pleidooi voor een gezonde maatschappij, waarin de “wonde van de Jazz-manie moet
genezen.” 45 Jazz was een wond die diende te worden geheeld. En dat gold voor heel
Europa. De radio had de belangrijke taak de schatten uit onze muziekcultuur te laten
horen, opdat ze gemeengoed werden. En die taak behoorde zich tot Amerika (en China
en Afrika) uit te strekken. Samengevat lijkt de kritiek ingegeven te zijn door angst voor
een concurrentiestrijd die de Europese muziek dreigde te zullen verliezen, onder meer
omdat de laagstaande en exotische jazz de dionysische krachten in de mens ruim baan
gaf.
Een soortgelijke benadering vinden we in “De Jazz als cultureel symptoom” dat
Hans Redeker in 1945/1946 publiceerde in het culturele maandblad Criterium. 46
Redeker studeerde na de oorlog af in de filosofie en was daarna onder andere kunst- en
cultuurcriticus bij verschillende dag- en weekbladen. Hij zag de jazz als typerend voor
de eigen tijd. Zijn aantrekkingskracht beperkte zich niet tot bepaalde groepen, maar hij
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telde zijn bewonderaars onder alle lagen van de bevolking en symboliseerde zo de
democratie. Dit was een interessante constatering in 1945, al was het maar omdat zij
kon fungeren als een positieve factor in het debat met de tegenstanders van de jazz.
Bovendien was het ritme van de jazz of moderne dansmuziek ook een
revitaliserend element dat de oorlogsellende zou doen vergeten. Breder geïnterpreteerd
was jazzbeleving, legde Redeker uit, een vorm van escapisme die een alternatief bood
voor de ontmenselijking van een machinale en steeds verder gemechaniseerde wereld:
“In een verheviging van zijn meest directe uitingen herneemt het leven zijn recht
tegenover de dood in welke vorm ook, als slagveld, epidemie of als machine en
loopende band.” 47 Met ‘het leven’ werd dan bedoeld het tot dansen aanzettende
jazzritme dat een reactie zou zijn op onder andere de steeds verder gerationaliseerde,
technocratische samenleving en zou voorzien in de door die technocratische
rationalisering ontstane emotionele behoeften van de moderne mens. Redeker was dus
een antimodernist die technocratie en rationalisatie als bedreigingen zag. De jazz
vormde in deze visie door zijn emotionaliteit en ritmiek een tegenkracht.
Maar deze verklaring was niet toereikend, meende ook Redeker zelf. Wat er werkelijk
aan de hand was, was een verstoring van het culturele evenwicht. Het primitieve, dat
reeds lang verdrongen was naar de kelders van onze cultuur, stak op gezette tijden de
kop weer op. Dat betekende echter geenszins dat regressieve tendensen de overhand
hadden gekregen. Maar het betekende wel dat, aangezien wij ons in een sfeer van
“wrevel en cynisme” overgaven aan de jazz, de verhouding tussen onze culturele
potenties en de doorleefde cultuur zelf scheefgetrokken was. Met die verstoring van de
balans moesten we in het reine zien te komen.
Redeker bedoelde hiermee dat het nemen van een toevlucht tot de jazz een
noodoplossing was; de echte oplossing moest uit onze eigen cultuur komen. Want ook
hij vond deze tijdelijke ontsporing bedenkelijk. Typeringen als bijvoorbeeld, “tegenover
dit primitieve schijnt dit hoogere machteloos,” of “de verdoovende roes der
herhalingsrhythmen, met melodieën die het grof-zinnelijke in zich dragen of tot kreet
versmallen, met harmonieën die grotesk, cynisch en schrijnend kunnen zijn, maar
nimmer toereikend voor de diepste gedachten en hoogste gevoelens,” zijn
veelzeggend. 48 Ook Redeker zag de jazz, vergeleken met de klassieke muziek, als
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inferieur. Daarom en omdat de jazz ons culturele falen symboliseerde, stelde Redeker
dat wij ons moesten oprichten om onze hoogste positie weer in te nemen. Dat konden
we ook, want onze creatieve spontaniteit vormde hét antwoord op “de alles
overwoekerende blinde erotiek, de Jazz en de onvolwaardigheid.” 49 De jazz als een ons
door de omstandigheden tijdelijk opgedrongen muzieksoort deed vooral een beroep op
lagere gevoelens en instincten. Dat strookte niet met de verheven esthetiek van onze
hoogontwikkelde muziekcultuur. We zouden de aantrekkingskracht van de jazz
overwinnen indien het besef doorbrak dat alleen onze creatieve krachten hierop een
afdoend antwoord zouden kunnen formuleren.
Vijf jaar later deed Redeker zijn cultuurkritische beschouwingen over de jazz
nog eens dunnetjes over. In een uitermate ingewikkeld essay, “Het rhythmische als
artistieke categorie”, verwoordde hij zijn ideeën over ritme als dominerend muzikaal
element. 50 Het essay, dat deel uitmaakt van een boek over de situatie waarin de kunst
zich bevond, behandelde feitelijk de tegenstelling tussen rationaliteit en emotionaliteit.
De opmars van de jazz en haar commerciële vertakkingen was exemplarisch voor de
revolte van het irrationele in deze overgemechaniseerde maatschappij. Ritme, betoogde
Redeker, deed de mens zijn eigen lichamelijkheid herontdekken. Terwijl de wals nog
had behoord tot het voorstadium van die ontwikkeling waren “Jazz, Swing en hun
derivaten, pas de radicale opstand van het lichaam zelf, de volslagen afbraak van de
traditionele ‘Ueberbau’ en was de ontdekking door dit westen van de ‘negermuziek’ niet
anders dan de herkenning van zichzelf in de neger, (...) een moeizaam herwinnen van de
eigen lichamelijkheid (...).” 51 Deze nadrukkelijk fysieke kant van de jazz, waarin de
ritmiek het verzet belichaamt tegen de tegenstelling tussen ratio en emotie, ging volgens
Redeker ten koste van de melodische en harmonische mogelijkheden. Bij de authentieke
jazz was dit minder het geval dan bij de door blanken gecorrumpeerde swing. Vooral
door wat Redeker noemde de “herhalingsrhythmen” (oftewel de voortgaande beat,
H.K.), verloor de muzikale beleving elke distantie en kon zij gemakkelijk overgaan in
een roes. Daardoor was het individu geheel op zichzelf gericht en vielen alle rationele
bindingen weg. Dat zagen we, aldus Redeker, in de dancing, het terrein van de “held
van het gladde parket”, de swingmaniak. 52 Het ritmische diende met het melodische
gecombineerd te worden tot een ondeelbaar geheel. Pas dan was er sprake van een echte
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herintegratie, van een herstel van de totaliteit van het menselijke. Redeker bleek, zo kan
geconcludeerd worden, door de overaccentuering van de ritmiek gekant tegen de swing
en tegen andere vormen die van de oorspronkelijk jazz afweken.
De dichter/essayist F. Sierksma was in een uitgebreide bespreking in het literaire
tijdschrift Podium van juli 1950 uiterst kritisch over Redekers betoog. Wat het
jazzgedeelte betreft noemde hij Redekers houding tot de muziek halfslachtig. Want, zo
zette hij uiteen, de jazz was in Redekers visie door zijn uitbuiting van het ritme
“gedoemd tot melodisch en harmonisch pauperisme.” 53 Ellington was echter voor
Redeker een probleem omdat diens muziek niet goed in deze opvatting paste. Maar ook
zonder Ellington, vervolgde Sierksma zijn kritiek, bestond er melodische en
harmonische ontwikkeling in de jazz. Wie bijvoorbeeld “Hangin’ Around Boudon” van
(trompettist) Bill Coleman hoorde en beweerde dat deze jazz “geen harmonische en
melodische mogelijkheden zou hebben, was eenvoudig onmuzikaal.” 54 Nu is een
discussie over wat wel en wat niet muzikaal genoemd mag worden heilloos, omdat
meetbare categorieën eenvoudig ontbreken. Maar Sierksma’s punt was duidelijk:
natuurlijk werden de elementen in kwestie in de jazz niet verwaarloosd of onderbelicht.
Overigens ontkende Redeker hun aanwezigheid ook niet. Zijn bedenkingen tegen de
jazz en zijn afsplitsingen waren gegrond op de in zijn visie overmatige accentuering van
het ritmische.
Zoals we hebben gezien noemde Bert Honselaar primitiviteit een van de
kenmerken van de jazz. Deze had vooral een explosieve uitwerking op jongeren,
“minder belast met de oude tradities méér geneigd tot revolutie”, als zij waren.
Voorzover primitiviteit bijdroeg aan de bewustwording van onderdrukte, miskende en
verdrongen gevoelens kon zij gezien worden als de “positieve culturele waarde van
jazz-muziek.” 55 Maar Honselaar realiseerde zich eveneens het hiermee verbonden
gevaar, namelijk de verslavende werking van “het ondergaan van het sensuele óm het
sensuele.” Daarom luidde zijn advies dan ook om te luisteren met verstand en gevoel. 56
De muziekwetenschapper en journalist E. Rebling, destijds redacteur bij De Waarheid,
koos een andere benadering. In Vrij Nederland van januari 1948 betoogde hij dat de
jazz als een primitieve muzieksoort onze Europese muziekcultuur min of meer uit het
slop haalde. 57 In “Jazz: lachspiegel van onze tijd” constateerde hij dat Europa hard aan
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vernieuwing toe was, omdat op velerlei terrein culturele stagnatie optrad vanwege
verval van krachten. De volksmuziek van de Amerikaanse zwarten verschafte begin
twintigste eeuw de ingrediënten waaraan wij zo’n behoefte hadden. Een “wilde
oorspronkelijkheid, een bewust barbaars-zijn” moest de decadentie van onze culturele
werkelijkheid doorbreken. 58 Dat was, naast de grote invloed die zij had op de serieuze
muziek, de functie van de jazz en de aan de blanke eisen aangepaste gecorrumpeerde
vormen. Met die vormen bedoelde Rebling swing en bebop. Hij legde vervolgens het
primitivisme van de jazz niet eenduidig uit als een oplossing voor het tekortschieten van
de westerse muziek. Nee, evenals na de Eerste Wereldoorlog maakte dat verlangen naar
het primitieve ook eind jaren veertig deel uit van een algemene vertwijfeling, van een
poging de angst voor een onzekere toekomst te ontvluchten. Maar waarom door deze
vlucht uit de realiteit de jazz verworden was tot “lachspiegel”, zoals Rebling het
noemde, is niet duidelijk. Hij gebruikt de term vanwege “de sarcastische vorm die de
muziek heeft aangenomen.” 59 Evenals Zwetsloots cynisme moet deze kwalificatie
waarschijnlijk verklaard worden uit de vermeende verwatering van de jazz tot een
decadent vercommercialiseerd product.
Anthony Bosman meende in JM. De Stem van Nederland van 31 januari 1948 dat de
betekenis van de jazz, die inmiddels onverbrekelijk met de samenleving verbonden was,
gezocht moest worden in de behoefte “aan een nieuw, jong en levend element” in onze
muziekcultuur. 60 Hij bracht dit in verband met de brede interesse voor primitieve kunst
in de jaren twintig. De komst van de jazz was toen samengevallen met een hele reeks
culturele

veranderingen,

die

hun

oorsprong

vonden

in

een

algemene

gedesillusioneerdheid tengevolge van zowel de verschrikkingen als de onbevredigende
nasleep van de Eerste Wereldoorlog. Omdat het beschavingsvernisje van de westerse
wereld buitengewoon dun was gebleken, ontstond er wijdverbreide belangstelling voor
wat er zich onder die oppervlakte bevond. Freud had geschreven dat een in de kindertijd
opgelopen trauma levenslang voor problemen kon zorgen: “The fascination with
primitive emotional drives and infancy found expression in jazz and nightlife.
Journalists and jazzpromoters emphasized the music’s juvenile, even infantile
qualities.” 61 Jazz werd gezien als katalysator van het primitieve. De culturele betekenis
van de jazz was volgens Bosman uiteindelijk beperkt gebleven. De klassieke muziek
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had er volgens hem nauwelijks van geprofiteerd. Zo moest dan ook gevreesd worden
dat de jazz zou verdwijnen. Maar zolang de spontane emoties met de ziel van de
zwarten verbonden bleven, had de jazz betekenis. Dat was overigens een schrale troost.
Want op enkele (oudere) zwarte muzikanten na, die door de revivalbeweging de “echte”
jazz konden blijven spelen, keerde de overgrote meerderheid der zwarten deze muziek
de rug toe. In Bosmans visie zou door het teloorgaan van de echte, door zwarten
gespeelde jazz tevens de betekenis en invloed van deze muziek verdwijnen.
De pragmatische en deels positieve benadering van de jezuiet C.J. McNaspy vormt een
opmerkelijke aanvulling. In het Katholiek Cultureel Tijdschrift Streven van december
1949 merkte hij op dat de jazz in al zijn vormen overal ter wereld populair was
geworden. Al zou men dit kunnen betreuren, toch was hij ervan overtuigd dat de jazz de
“meest oorspronkelijke en de meest kenschetsende, hoewel nauwelijks de meest
verheven, bijdrage is van de Nieuwe Wereld tot het internationale muziekleven.” 62
Temidden van critici die de verwording van de authentieke jazz waarnamen en daarmee
het einde ervan aankondigden, zag McNaspy jazz als een originele, veelvormige en
populaire Amerikaanse muziek.
Casper Höweler, auteur van het bekende encyclopedische werk, X-Y-Z der Muziek,
publiceerde in 1950 “Muziek in de U.S.A.” in De Gids. Hierin dichtte hij de negro
spirituals een grotere waarde toe dan de jazz. Zonder exact uit te leggen waarom, stelde
hij dat de jazz “aesthetisch en ethisch op een veel lager plan” stond dan de spirituals.
Verder was hij er zeker van dat, anders dan de meeste schrijvers meenden, jazz geen
volksmuziek was. Recente publicaties als bijvoorbeeld Really the Blues van Mezz
Mezzrow en Bernard Wolfe en Shining Trumpets van Rudi Blesh zouden dat hebben
aangetoond. 63 Jazz was “zeer virtuoze maar vaak uitermate perverse en erotische
dansmuziek”, die “haar eerste tropische snelle groei beleefde in luxe-bordelen en op
grote oceaanboten en zij ontaardde daarna nog in de danszaal.” Höweler vond de jazz,
gezien de termen die hij gebruikte, maar een gedegenereerde muziek. Het is dan ook
geen wonder dat volgens hem de jazz door zijn invloed op de jeugd al vijfentwintig jaar
een pedagogisch vraagstuk vormde. 64 Hij schaarde zich daarmee aan de zijde van de
opponenten van de jazz.
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Een overwegend gunstig oordeel was te lezen in Vrouw Luna, een maandblad voor
jonge mensen met culturele belangstelling. Momenteel, zo merkte het blad in 1951 op,
werd er door musicologen met een “welwillender oor” naar jazz geluisterd dan eerder
het geval was. Het pure vakmanschap van jazzmusici was hen tenslotte niet ontgaan. De
multiculturele bevolkingsconcentraties in een aantal grote steden van Amerika zouden
gezien hun traditionele muzikale behoeften een “minderwaardige muziek” ook niet
hebben geduld, aldus het blad. Maar daarnaast had het oog voor de wederzijdse
beïnvloeding van de primitieve zwarte cultuur als de bron waaruit de jazz was ontstaan
en de veelvormige Europese volksmuzikale en klassieke context. En indien de jazz
slechts “negermuziek op Europese instrumenten” of heidense muziek zou zijn, stelde de
onbekende auteur, dan dienen wij te bedenken dat onze muziekcultuur van oorsprong
eveneens heidens was en dat ondanks de kerstening, veel heidense gebruiken niet waren
uitgeroeid. 65 Vrouw Luna bleek de verwantschap tussen jazzmuziek en andere ethnische
genres te willen benadrukken en de muziek als volwaardig te hebben geaccepteerd.

In de muziekbladen was het weer Poustochkine die zijn gezaghebbend oordeel voluit
liet horen en wel in het cluborgaan van de DSC-club. In de tekst van het eerste
radioprogramma dat de club in 1946 voor de AVRO maakte, wees Poustochkine erop
dat jazz niet gezien moest worden als “alleenzaligmakend.” 66 Indien de jazz, aldus de
spreker, boven de Europese klassieke muziek verheven zou worden, zouden wij het
hoge ontwikkelingspeil van onze eigen cultuur verloochenen. Wanneer wij de ambities
bijstelden door de jazz, “die in een zooveel primitiever ontwikkelingsstadium verkeert,
als een einddoel te aanvaarden”, waren wij op de verkeerde weg. 67 Het lijkt er hier op
alsof Poustochkine bezig was aan een tirade tegen de jazz, maar dat is schijn. Hij
trachtte, integendeel, te verduidelijken dat jazz en klassieke muziek goed naast elkaar
konden bestaan zonder dat de belangstelling voor klassieke muziek daarmee in het
gedrang kwam, zoals tegenstanders nogal eens vreesden. De jazz zou aan onze westerse
muziek complementair kunnen zijn, met name waar het ging om vitaliteit, de
vrijmoedigheid waarmee een solist datgene speelde wat hem inviel, of de emotionele
expressie. Deze elementen vormden verkwikkende aanvullingen op onze eigen
muzikale cultuur. Poustochkine noemde vervolgens ook de dans- en bewegingsritmen
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als fundament van de jazz, wat het fysieke karakter van deze muziek zou verklaren,
maar deed dat niet expliciet als iets dat het Westen van de zwarten zou kunnen “leren”.
Ook in zijn in 1947 uitgegeven Het vraagstuk der Jazzmuziek bracht Poustochkine dit
aspect ter sprake. 68 Anders dan de sensatiebeluste swing had de echte jazz door de
natuurlijke uitgebalanceerde harmonie die er bestond tussen het geheel en de delen,
“veeleer juist een verheffende uitwerking.” 69 De auteur brak een lans voor de zijns
inziens nog weinig bekende authentieke jazz, waarbij hij hoopte dat zowel de swingfans
als de klassieke muziekliefhebbers hun oor aan de jazz zouden lenen. Want het was zijn
ervaring dat wie met openheid van geest de natuurlijke harmonie in de jazz eenmaal had
onderkend en een liefhebber was geworden, de westerse kunstmuziek dikwijls eveneens
een warm hart toe droeg. De jazzfan die alleen zijn muziek koesterde en zich van de
kunstmuziek afwendde, getuigde hiermee van een treurigmakende instelling. Het was
destijds blijkbaar niet comme il faut uitsluitend jazzfan te zijn. Het is ook mogelijk dat
de coterie rond Poustochkine en de DSC-club zich tegenover de culturele elite via deze
opvatting wilde indekken. Een keuze tussen de twee muzieksoorten - jazz of klassiek was allerminst noodzakelijk. Natuurlijk, zo stelde Poustochkine, was de westerse
klassieke muziek hoger ontwikkeld en veel complexer van structuur. Maar het
samenspel, de muzikale inventiviteit, het aanpassingsvermogen en de slagvaardigheid
van de New Orleans jazz waren weliswaar primitief, maar daarom nog niet
minderwaardig. En naar zijn aard en schepping viel jazz evenmin te rangschikken onder
amusementsmuziek. 70 Poustochkine hechtte er kennelijk aan dit laatste nadrukkelijk
vast te stellen, want enkele pagina’s verderop herhaalde hij deze uitspraak: “Wat deze
muziek ook hùn (de blanken) vermag te schenken, staat op hoger plan dan verstrooiing
of amusement.” 71
Veel jazzliefhebbers zullen dit Poustochkine maar al te graag hebben nagezegd, want
jazz was voor hen serieuze kunst, die niet in de hoek van het pure amusement gedrukt
mocht worden. Vooral niet in de naoorlogse periode toen er nog zoveel te winnen was.
Daarom doet Poustochkine als pleitbezorger van de jazz zijn uiterste best de
tegenstander, of op z’n minst de onwetende, ervan te overtuigen dat jazz niet zomaar
vermaaksmuziek is, maar als kunst moest worden beschouwd. Het vindt bij hem geen
geloof dat jazz symptomatisch zou zijn voor de oppervlakkigheid van de naoorlogse
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mentaliteit. Hij ziet de jazz veeleer als een reactie op “de nood des tijds”, waarmee hij
doelt op het nerveuze leven in de grote stad, een realiteit die men onder ogen dient te
zien. 72 Hij spreekt in dat verband van het met onze levenssfeer verbonden ritme dat op
verschillende manieren kan worden bezongen. Swingmuziek, zoals die destijds werd
gespeeld, is als uiting bijvoorbeeld niet aanvaardbaar, omdat ze onder andere ziekelijkverdwaasd is en effectbejag nastreeft. Maar jazzmuziek is daarentegen het antwoord,
aangezien haar tempo en ritme overeenkomt met dat van het huidige leven. Daarnaast
berust jazz op “klaarheid, sereniteit en evenwicht” en is ongerept. 73 Al deze
eigenschappen zouden jazz dus tot hét antwoord op de nood des tijds doen zijn. Deze
uitleg heeft veel weg van wishful thinking. Misschien wel met meer recht kan men
swing of bebop aanmerken als een directe reactie op het roerige leven van de jaren
veertig. De in de jaren dertig ontstane swing en de bebop van de jaren veertig waren per
slot van rekening actuele muziekvormen, die nauwer bij de eigen tijd aansloten dan de
reeds lang uitgekristalliseerde ‘echte’ jazz. Het is in dit verband ironisch dat
Poustochkine, sprekend over “de verfrissende aanvulling” van de jazz op de eigen
muziekkunst, deze laatste ervoor waarschuwt uitsluitend een museumfunctie te
vervullen. Immers, het sinds jaar en dag gespeelde identieke klassieke repertoire - hoe
waardevol ook - behoeft vernieuwing door een incorporatie van wat er aan eigentijdse
stromingen geboden wordt.
Men dient open te staan voor wat zich als nieuw aandient. Maar de praktijk leert
volgens Poustochkine dat het publiek dikwijls de weg van de minste weerstand kiest,
een situatie waarvan de commercie vervolgens maar al te graag profiteert. Dat valt
echter niet alleen het publiek te verwijten. De klassieke toonkunst heeft zich, naar
Poustochkines oordeel, in de twintigste eeuw dermate cerebraal ontwikkeld, dat de
afstand tussen componist en muziekminnaar een gapende kloof is geworden. Vandaar
dat het verlangen ontstond naar een wat minder gekunstelde, spontanere muziek;
muziek “waaraan alle omslachtigheid en opzettelijk raffinement, alle gewildheid en
manièrisme vreemd zijn en die de weg volgt van een volstrekte ongedwongenheid,
natuurlijkheid en directheid van expressie.” 74 Welnu, de echte jazzmuziek voldoet aan
deze wensen. Jazzmuziek functioneert als tegenwicht tegen de veelal als te
ondoorgrondelijk ervaren modernistische klassieke muziek.
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Evenals eerder in zijn radiolezing stelt Poustochkine dat de jazz als “wellicht de meest
menselijke muzikale uitdrukking van onze tijd” een toegevoegde waarde kan hebben:
jazz kan gezien worden als een vitamine, als een onontbeerlijk bestanddeel van onze
muzikale voeding. 75 Bovendien was het Poustochkine opgevallen dat bij diegenen die
zowel jazz als kunstmuziek waarderen, de klassieke concerten juist vanwege die
jazzliefde aan meerwaarde wonnen. En omgekeerd kreeg de jazzbeleving bij diezelfden
een extra dimensie, omdat men tevens deel uitmaakte van het concertpubliek. Of dit in
de praktijk inderdaad zo was is niet verifieerbaar. Maar wij moeten dit zien in het kader
van een apologetisch betoog, bedoeld om jazz cultureel salonfähig te maken. De jazz en
wat daar verder onder werd verstaan bevond zich in een achterstandspositie. Alleen
door de merites van de jazz te relateren aan de voortreffelijke westerse kunstmuziek kon
er winst geboekt worden.
Een positieve kijk op de gevolgen van de verslingering van de jeugd aan jazz kwam van
H. J. van Limburg (pseudoniem van Heinz Lachmann). In het tijdschrift Onze Lichte
Muziek van december 1949 nam hij afstand van al diegenen die van oordeel waren dat
de belangstelling voor jazz die voor klassieke muziek zou overvleugelen. “Denkt U nu
niet”, schreef hij, “dat iemand die begint met interesse te tonen voor de jazz, voor de
serieuze muziek voor altijd bedorven is! Het zou mij niet moeilijk vallen om tientallen
voorbeelden te geven van musici, die begonnen zijn in een ‘band’ en die tegenwoordig
belangrijke functies vervullen in een of ander symphonie- of radio-orkest!” Naast de
veronderstelling dat de jazz het actief musiceren stimuleerde, bracht Van Limburg ook
het argument in dat de jazz ook van betekenis was voor het ontwikkelen van nieuwe
speeltechnieken. Doordat zij goeddeels muzikale scholing ontbeerden, vonden de
zwarte musici indertijd zelf instrumentale technieken uit. Dat leidde vooral bij de
koperen blaasinstrumenten tot voordien ongekende mogelijkheden. Vooral in de hogere
registers was volgens Van Limburg grote vooruitgang geboekt. En de trombone “heeft
wel de sterkste regeneratie ondergaan.” Hem was bijvoorbeeld niemand in symfonische
orkesten bekend met zo’n instrumentbeheersing als Jack Teagarden, die hij kort tevoren
nog bij Louis Armstrong had beluisterd. 76
Ook een jazzmuzikant, de Zaankanter Siem Dekker, vroeg aandacht voor de vermeende
dreigende verslaving aan het sensuele in de jazz. In januari 1950 publiceerde hij “Eros
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en jazz” in The 45 Club News, het orgaan van de Forty Five Jazz Club. Na een betoog
over de functie van jazzmuziek voor de zwarten in Amerika stelde Dekker dat,
aangezien de zwarte mens “met een gezondere erotiek begiftigd is dan de gemiddelde
‘blanke’”, hij zijn erotische gevoelens in de jazz ruim baan gaf. Maar omdat de blanke
niet herinnerd wilde worden aan de in onze cultuur onderdrukte, maar wel sluimerende
erotiek, toonde hij een afkeer jegens de jazz. De jeugd, die minder belast was door
traditie en per definitie meer geneigd tot revolutionair gedrag, omarmde daarentegen de
jazz. Als men zich voor de jazz openstelde, schreef Dekker, en de eigen gevoelens niet
onderdrukte, ging er een bevrijdende werking van uit. Dan was het luisteren naar jazz
een genot. Maar het diende wel met “hoofd en hart (…) in harmonische menging” te
gebeuren zodat het eventuele gevaar van het ondergaan van het “sensuele OM het
sensuele” geen kans zou krijgen. 77 Wat Dekker evenals vele anderen vreesde was de
verslavende werking van het primitieve en het sensuele, wat men daaronder ook precies
wilde verstaan. Dit was wellicht bedoeld als een waarschuwing aan de jeugd die zich
onder invloed van die muziek te buiten zou kunnen gaan aan onwenselijk
maatschappelijk en seksueel gedrag.

***

De (jazz)muziekbladen spraken vanzelfsprekend in meer positieve zin over de jazz.
Toch leek waardering voor de jazz als een autonome muziekvorm de eerste jaren na de
oorlog haast niet te bestaan, zij werd althans niet als zodanig gepresenteerd. Jazz had
vooral bestaansrecht als een aanvulling op de westerse muziek. Het primitivisme van de
jazz kon de West-Europese muziek, die misschien een te cerebraal karakter had
gekregen, verrijken. De primitieve zwarte jazz zou op zijn beurt, zo betoogde
Poustochkine, door een acculturatieproces de invloed hebben ondergaan van Europese
volksmuziek. Maar omdat de Europese kunstmuziek zich op een veel hoger niveau
bevond, moesten ook de jazzliefhebbers zich goed realiseren dat in de eerste plaats
klassieke muziek hun belangstelling diende te hebben. Een enkeling wees daarnaast op
de belangrijke bijdrage die de jazz leverde aan de verruiming van de technische
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vaardigheden. De klassieke muziek kon veel baat hebben bij in de jazz ontwikkelde
instrumentale technieken.
In de niet op muziek gerichte bladen leken negatieve waardeoordelen over de jazz de
overhand te hebben. Men zag jazz als een primitieve muzieksoort ontstaan in een
omgeving die qua beschaving en ontwikkeling nog in de kinderschoenen stond. Jazz
werd dan ook gezien als een bedreiging voor de interesse in en de beoefening van die
klassieke muziek. Sommigen wezen nog op de gevaarlijke sensuele invloed van de jazz
die bedwelmend kon werken. Het ritme van de jazz maakte in (jonge) mensen krachten
los die beter onderdrukt konden blijven. De door de jazz gestimuleerde lichamelijke
activiteiten konden zelfs een bedreiging vormen voor de zedelijke volksgezondheid.
Weliswaar werd enig begrip opgebracht voor een tijdelijke adoratie van de jazz gezien
de angstige en verwarrende tijden waarin de mensheid leefde, maar de nooit versagende
culturele kracht van het westen diende daarop ten spoedigste een correctie aan te
brengen. Bij deze laatste opvatting speelde op de achtergrond veelal een zeker
cultuurpessimisme een rol van betekenis. In tegenstelling tot de situatie vóór de oorlog
bleek de Amerikaanse invloed na 1945 zowel op economisch als cultureel gebied
richtingbepalend. De Amerikaanse populaire muziek, waartoe ook de jazz gerekend kon
worden, was bijvoorbeeld evenals elders ook in Nederland bezig aan een zegetocht. De
gevestigde elites zagen deze “amerikanisering” als bedreigend voor de eigen cultuur.

Jazz en zijn swingversies
In de voorgaande paragrafen is gebleken dat iedere scribent van oordeel was dat er een
groot verschil bestond tussen jazz en de swingmuziek, zoals die zich sinds het eind van
de jaren dertig had aangediend. Vrijwel unaniem meenden jazzkenners dat de
swingbands en de met swing geassocieerde populaire muziek weinig met jazz te maken
hadden. Het grote publiek scheen echter op alle muziek van Amerikaanse origine het
etiket jazz te willen plakken, een verschijnsel waaraan wellicht de geallieerde bevrijders
mede debet waren. Het aldus vertroebelde beeld maakte het zicht op de echte jazz er
niet beter op. Kenners en liefhebbers achtten publieksvoorlichting derhalve dringend
geboden. Temeer daar de zuivere jazz te lijden had van de kritiek op de aan de bigbands
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toegeschreven uitwassen. Vandaar dat deze kwestie in muziekvakbladen en enkele
boeken uitgebreid werd besproken. 78
In 1945 al werd het probleem van de ‘ontaarde’ vormen aan de orde gesteld door H.
Zwetsloot. Deze baseerde zich overigens voornamelijk op vooroorlogse gegevens en
had niet speciaal de swingorkesten op het oog. Maar desalniettemin gaf hij een goed
overzicht van de afbakeningsproblematiek. In het essay “Pseudo-Jazz” onderscheidde
hij vijf categorieën. 79 Als eerste noemde hij Ragtime-Jazz, dat om commerciële redenen
door blank en zwart tot een karikatuur gedeformeerd werd. Uit zijn verwijzing naar de
periode rondom de Eerste Wereldoorlog blijkt dat hij de orkesten die het zogeheten Tin
Pan Alley-repertoire (melodieën uit Broadway-revues) vertolkten, op het oog had.
Vervolgens noemde hij de salon-Jazz, oftewel sweet music, gespeeld door in allerlei
horecagelegenheden optredende orkestjes met crooners (“refreinzangers of- essen”) en
“ziekelijk-bewegende solisten.” 80
Deze muziek stond volgens de auteur zelfs nog verder van de jazz af. Het showelement
en de sentimentele banaliteiten vervulden hem met afkeer, omdat zij de inhoudelijke
armoe van de muziek zouden maskeren.
Wat Zwetsloot zich niet realiseerde was dat jazz en alles wat daarvan is afgeleid in de
Verenigde Staten showbusiness zijn en dat ook voor zwarte hotjazz spelende bands een
bepaalde mate van show onontbeerlijk was. Want zodra muziek ten gehore wordt
gebracht voor een publiek in een danszaal of nachtclub, is zij behalve muziek ook
amusement en wordt het visuele element belangrijk. Dansmuziek vormde Zwetsloots
derde categorie. Hieronder verstond hij de muziek van een groot aantal Europese radioorkesten, veelal abusievelijk als jazz aangemerkt. Dat dansmuziek en jazz niet hetzelfde
zijn mag heden ten dage als bekend worden verondersteld, maar sprak destijds niet
vanzelf. Opmerkelijk is overigens dat Zwetsloot dansmuziek als een specifiek genre
beschouwde, omdat alle tot nog toe genoemde categorieën die functie op enig moment
konden vervullen. In de vierde plaats was er de amusementsmuziek, die nog weer
verder van de jazz stond. Zwetsloot schaarde hieronder de omroeporkesten en opvallend
genoeg ook het orkest van iemand als Paul Whiteman die via zogenaamde symfonische
jazz, een pretentieuze mix van jazz en klassieke muziekelementen, de jazz trachtte te
veredelen.
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Deze etikettering is vrij willekeurig en doet kunstmatig aan. Want met evenveel recht
kunnen de bewuste categorieën onderling worden verwisseld. Al deze muziek is
amusementsmuziek, is dansbaar en kan in horeca-etablissementen worden uitgevoerd.
De muziek waarom het hier eigenlijk gaat, is de door jazz beïnvloede populaire muziek.
En dat was helemaal geen commerciële afsplitsing van de jazz. Tot slot vermeldde
Zwetsloot de door jazz geïnspireerde klassieke muziek. Maar de muziek van
componisten als bijvoorbeeld Stravinsky, Milhaud, Ravel en Debussy kan geen pseudojazz worden genoemd, omdat genrevermenging helemaal niet had plaatsgevonden.
Ondanks de jazzinvloed is en blijft zij gewoon klassieke muziek, net als die van de door
volksmuziek van de Balkan gefascineerde Béla Bartók.
Van het door Will G. Gilbert en C. Poustochkine in 1939 geschreven Jazzmuziek,
verscheen, zoals eerder gezegd, in 1948 een herdruk. Deze historisch-musicologische
behandeling van de jazz vanaf zijn ontstaan, stelt kort en bondig dat de moderne
swingmuziek buiten het terrein van de jazz valt. 81 De auteurs doen hierover dan ook het
zwijgen toe. Poustochkine had echter in zijn hierboven besproken pamflet Het
vraagstuk der Jazzmuziek zijn kritiek op de swingmuziek al in extenso uiteengezet. En
ook de van collaboratie met de Duitse bezetter verdachte Will G. Gilbert heeft zich
elders wel degelijk over swing uitgesproken. 82 Van hem verschenen drie artikelen over
jazz en de swingvarianten, die, het zal niet verbazen, grote overeenkomst vertoonden. In
november 1945 schreef hij “Van jazz en swing - Glenn Miller’s erfenis” in De
Wereldkroniek, in 1949 volgde “Beknopte karakteristiek van de jazzmuziek” in Muziek
in kort bestek en een jaar later, in 1950, een stuk met de bijna gelijkluidende titel
“Synoptische karakteristiek van de jazzmuziek” in Jeugd en muziek. Gilbert begint in
“Van jazz en swing” met een schets van de door de Amerikaanse amusementsgenres
gedomineerde muziekwereld. De veranderingen zijn minimaal al signaleerde hij wel de
in vergelijking met vroeger hoger klinkende vrouwenstemmen. De symfonische jazz
van Paul Whiteman en André Kostelanetz, zei Gilbert, had inmiddels afgedaan ten
faveure van de “symfonische swing”, gespeeld door nog uitgebreidere bigbands. De
Amerikanen geloofden volgens Gilbert alleen maar dat symfonische jazz kon bestaan,
omdat ze geen eigen kunst hadden. Alles behalve drie surrogaatkunsten (de
wolkenkrabber, de cartoon en de symfonische jazz) was “Europeesch derivaat”. Glenn
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Miller kreeg in de oorlog de kans om op staatskosten zo’n orkest te formeren en werd
daarmee het boegbeeld van die symfonische swing. Het resultaat was, zo erkende
Gilbert, die het orkest van de radio kende en aanwezig was geweest bij zijn enige
Nederlandse optreden voor de Amerikaanse troepen in Valkenburg, uitstekend in zijn
soort. In het beeldend verslag dat hij ervan gaf komt het er echter toch op neer dat, hoe
perfect en “roesverwekkend” de uitvoering van tien koperblazers, zes saxofonisten en
zesendertig strijkers ook was, hem de waarde ervan ontging. Gilbert had het “hart”
gemist in deze volumineuze technische uitstalling van effecten, het “massieve lawaai”en
de “orkestrale trucs”. Soortgelijke orkesten als die van Whiteman, Kostelanetz en
Xavier Cugat regeerden de “aethergolven” en de amusementsmuziek. De muziek van
deze swingorkesten verschilde niet wezenlijk van Whitemans symfonische jazz, alleen
was de bezetting vergroot, geheel volgens het tijdsbeeld dat schepen met groter tonnage
voortbracht en bommen van een groter gewicht rondstrooide. 83 Gilbert betreurde de
ontwikkeling van de swingband tot een technisch perfecte orkestmachine, die weliswaar
het publiek met een verblindende muziekshow overblufte, maar inhoudelijk weinig
voorstelde.
Voor Gilbert hadden de afleidingen van jazz, waaronder dus ook de blanke swing, met
de echte jazz weinig te maken. Kennis van deze muziek diende slechts, zei hij in
“Synoptische

karakteristiek”,

om

het

authentieke

product

beter

te

kunnen

onderscheiden. Overigens hadden blanken die de zwarte jazz verkeerd interpreteerden
deze echte jazz “sterk overwoekerd.” Omdat de jazz uit de volkscultuur afkomstig was,
redeneerde Gilbert, was hij geen universele muziekkunst, zoals de West-Europese
klassieke muziek. Daarom was het afkeurenswaardig om aan een door een vreemde
volkscultuur ontwikkelde muziek universele betekenis toe te kennen en om deze muziek
uit te voeren. Gilbert motiveerde deze opmerkelijke uitspraak door te wijzen op de
onmogelijkheid voor een “aan ras en plaats gebonden, beperkte volksmuziek” om
“blijvend esthetisch te voldoen aan de universele, onbeperkte muziekzin van de WestEuropese cultuurmens.” Toch was “de belangstelling van de Europese cultuurmens voor
de jazzmuziek gerechtvaardigd, indien zij zich baseert op volksmuzikale grondslagen.”
Dat impliceerde dat het om de “echte vormen” ging en dat kennis van de “onechte,
verwante uitingen (...) een noodzakelijk, bijkomstig kwaad” was. 84 Hij vond dat, om de
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zuivere jazz als muziek aan te prijzen men zich diende te verdiepen in de surrogaten die
de oorspronkelijke muziek qua populariteit dreigden te overvleugelen.
Gilbert was van mening dat, omdat die Europeanen cultureel zoveel hoger stonden, die
primitieve jazz van de zwarten in Amerika geen permanente esthetische invloed op hen
kon uitoefenen. Daardoor zou ook het daadwerkelijk spelen van jazz altijd leiden tot
imitatie. Dat de oorspronkelijke jazz in sterk veranderde vorm door de Europese
amusementsmuziek als het ware was geannexeerd, viel om redenen van etnische
zuiverheid te betreuren. Gilbert ging uit van de onoverbrugbaarheid van raciale
cultuurverschillen. Evenzo had zijn verwerping van de blanke jazzvormen geen
muzikale, maar een raciale grond. Niettemin wist Gilbert evengoed als wie ook dat jazz
een stevige invloed op het Europese muziekbedrijf had gehad. Vandaar dat hij in
“Beknopte karakteristiek” begon met een soort van intentieverklaring. Hij betoogde dat
het enige argument om jazz bij dit boek (Muziek in kort bestek ) te betrekken, het feit
was dat hij “een toepassing als gebruiksmuziek heeft gevonden in de Europese
beschaving.” Op zeker ogenblik, verklaarde hij andermaal, had de Europese
vermaaksmuziek zich de jazz in aangepaste vorm toegeëigend, hetgeen feitelijk onjuist
was, daar ze tot de “buiten-Europese volksmuzieksoorten” behoorde. Zij bestond
inmiddels in diverse variëteiten en samen met de authentieke vorm heetten al deze
versies tegenwoordig jazz, aldus Gilbert in zijn aanloop tot een verhandeling, waarin hij
de afkomst, geschiedenis, betekenis en de muzikale karakteristieken van de jazz
beschreef. 85 De teksten van Gilbert laten een ambivalent beeld zien van zijn opvattingen
over jazzmuziek en de daaraan verbonden consequenties. Aan de ene kant constateert
hij dat de westerse cultuur de jazz en jazzachtige vormen en elementen heeft
geabsorbeerd. Dat is een feitelijk gegeven waaraan niet valt te tornen. Ondanks dat wijst
hij om redenen van etniciteit het spelen van jazz in de westerse samenleving af. Maar
zelfs dit uitgangspunt wordt minder strak gehanteerd dan men geneigd zou zijn te
denken. In een programmatekst van zijn hand ter gelegenheid van een optreden van het
Haagse orkest De Swing Papa’s in Dordrecht in december 1941 (!), had hij geschreven
dat dit orkest zich liet leiden door een “strikt muzikaal verantwoorde beoefening van de
authentieke jazzmuziek.” Geen “bijkomstige uiterlijkheden” of “het wel verblindende,
doch wezenlijk holle virtuoze effect”, maar een “zuivere instelling op het jazzidioom en
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bezielende muziekliefde scheppen hier de condities voor rijke muzikale ervaringen.” 86
De jazzkenner Gilbert, met zijn uitgesproken ideeën over het blanke onvermogen om
jazz te spelen (die dus enkele jaren later, in 1947, serieus aan het wankelen waren
gebracht 87 ), maakte wat dit betreft al eerder voor zijn vrienden, nota bene in oorlogstijd,
graag een uitzondering, zo lijkt het.
Het blad Muziek publiceerde in januari 1946 een artikel “Van onzen Jazz-medewerker”
met als titel “Van Jazz tot Swing”, waarin de vraag werd gesteld hoe het toch mogelijk
was dat zelfs kenners het fundamentele verschil tussen jazz en swing ontkenden. 88 Dat
kwam, zo gaf het blad zelf het antwoord, omdat de dansorkesten (onder andere die van
Benny Goodman, Artie Shaw en de Casa Loma band) in de loop der jaren dertig enorm
aan dynamiek en performance hadden gewonnen. Tijdens het ontwikkelingsproces van
de jazz was de dansmuziek ondanks haar commerciële instelling qua populariteit bij de
jazz achtergebleven. Maar toen de jazz eenmaal zijn definitieve vorm had bereikt, drong
de dansmuziek, inmiddels omgedoopt tot swing, de jazz naar de periferie. Ook al is de
“Swing met de grote aanhang weggelopen”, zo besloot het blad, “de oude antithese Jazz
en Dansmuziek”, bestaat nog steeds. 89
Jazz en swing (dansmuziek) werden hier dus nauwelijks met elkaar in verband gebracht.
En aangezien de bands van Duke Ellington en Count Basie bij de jazz werden
ingedeeld, moeten we aannemen dat bigbanddansmuziek (swing) naar de opvatting van
Muziek uitsluitend het domein van blanken was. Vermoedelijk komt dit omdat de
populaire AFN, de belangrijkste nieuwsbron in deze, voornamelijk muziek van blanke
dans- en swingorkesten ten gehore bracht. De kenners, die volgens het blad zo’n
verkeerde voorstelling van zaken etaleerden, hadden het dus bij het rechte eind.
Maart 1946 vervolgde Muziek zijn voorlichtende taak met een stuk dat de New Orleansen Chicago-jazzstijlen nader toelichtte. De jazzredacteur leidde het in met de
waarschuwing dat de muziek van de Engelse musici, Nat Gonella, Harry Roy en Joe
Daniëls er vooral niet mee geïdentificeerd moest worden. Maar ook ditmaal kwam hij
niet veel verder dan de vaststelling dat “‘Nat Gonella jes’ van den bakker en den slager,
vooze, lawaaierige dansmuziek” was. 90
De maand erop kwam Muziek met een beter onderbouwd artikel, “Quo Vadis, Jazz?”
Kernvraag is of de moderne swingmuziek commerciële dansmuziek is dan wel een
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continuering van de jazz op een hoger plan. De bands van bijvoorbeeld Woody Herman,
Stan Kenton en Glenn Miller konden moeilijk tot de jazz worden gerekend, omdat ze
warmte en spontaniteit ontbeerden. Ondanks dat wist de jazzmedewerker een collegacriticus aan te halen die Stan Kenton zelfs zag als de toekomst van de jazz. Dat was hem
een raadsel, omdat dat “tot in de perfectie uitgebalanceerd sensatie-orkest door zijn
gesublimeerde kilheid verder van de sfeer der werkelijke jazz afstaat dan Herman en
Miller.” 91 Termen als “sensatie-orkest” en “gesublimeerde kilheid” lijken erop te wijzen
dat de auteur vooral het volumineuze technische kunnen van beide orkesten afwees.
Verderop in het artikel werd hij gedetailleerder. Swingmuziek was halverwege de jaren
dertig ontstane dans- of amusementsmuziek, gekenmerkt door een mechanische, aan de
jazz ontleende krachtige dynamiek. Die dynamiek was synoniem met swing en vormde
dé reden dat massa’s jongeren zich tot wat zij voor jazz aanzagen voelden aangetrokken.
De commercie verstevigde haar greep op de swing door juist de elementen die de
dynamiek verhoogden door middel van effectvolle arrangementen verder te
benadrukken. Dat leidde tot veel opwindende riffs en solowerk, waarbij het sensationele
voorop staat: “Tenorsaxen brullen heesch en trompettisten piepen de meest onlogische
frasen in het allerhoogste register.” 92
Ook nu weer bleken de blanke bigbands (Miller, Herman en Kenton) de veroorzakers
van de verwarring. Zij creëerden naar de smaak van de auteur een muziek, die dermate
afweek van wat tot begin jaren dertig jazz heette, dat de term jazz er niet op van
toepassing kon zijn. De muziekpers had nog weinig notie van hetgeen er in de
Verenigde Staten gedurende de jaren veertig op het gebied van jazz en populaire muziek
gebeurd was. Bebop en rhythm-and-blues waren goeddeels onbekend, terwijl beide wel
degelijk hun invloed op bigbandswing hadden. Bekendheid daarmee zou begrip hebben
kunnen wekken voor het genoemde sensationele “hees gebrul” en de hoge notenblazerij.
Het artikel besloot met een dringende oproep aan de critici klaarheid te verschaffen
omtrent de veranderingen die zich in de V.S. met betrekking tot jazz, swing en
dansmuziek hadden voltrokken. 93 Voor deze muziekjournalist bestond er blijkbaar een
duidelijk verschil tussen jazz en de muziek van de blanke swingbands, die hun
populariteit ontleenden aan de meest sensationele elementen van de jazz.
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Wat dat sensationele betreft volgde in het meinummer een reactie van de destijds
bekende vibrafonist Harry de Groot. 94 In de swingwereld was commotie ontstaan over
de vraag wie van beide vibrafonisten, Lionel Hampton en Red Norvo, de beste was. De
Groot vindt Hampton de jazzman, omdat hij de in zijn interpretaties de zuivere eenvoud
weet te bewaren en uitstekend gemoedsstemmingen op het instrument kan overbrengen.
Norvo, daarentegen, is de populaire swingman, die ons met zijn technische kunnen
overbluft, maar daarbij verzuimt iets van waarde te bieden. “Zijn spel is kil, zakelijk en
zonder eenige warmte”, aldus De Groot. “Elk spoor van innerlijk gevoel ontbreekt” en
daarom kan het niet tot de jazz gerekend worden. 95 Deze oordelen zijn vrijwel conform
de eerdere kritiek op de swing. Ook bij De Groot lijkt technisch vakmanschap tot
ongevoelige notenstrooierij te leiden - wat overigens het publiek juist voor de gewraakte
muzikant innam. Jazz heeft naar de smaak van De Groot meer zeggingskracht omdat
ieder noot als het ware zijn eigen emotionele functie heeft.
Voorbeeldig toonde zich het tijdschrift Symphonie & Swing door de wijze waarop het
onder meer de chaotische begripsverwarring inzake swing aanpakte. Van mei tot en met
oktober 1946 legde het vijf vragen voor aan een tiental jazzexperts uit binnen- en
buitenland. “Vindt u dat de muziek, zoals die tegenwoordig door orkesten als die van
Woody Herman, Glenn Miller, Stan Kenton enz. gebracht wordt, tot de goede jazz
behoort?”, luidde een van de vragen. 96 De niet zo verrassende uitkomst was dat slechts
één van de ondervraagden met ja antwoordde. De anderen wezen die muziek af als jazz,
zij het met hier en daar enkele positieve kanttekeningen. De bezwaren golden met name
de arrangementen en de instrumentale techniek van de musici die als te dominant
ervaren werden. Deze dikwijls op zichzelf bewonderenswaardige zaken zouden ten
koste gaan van de spontaniteit en inspiratie. Op het repertoire viel ook het een en ander
af te dingen; het bevatte een doorslaggevend percentage “‘Tin Pan Alley’- rommel”, die
overigens door de beste arrangeurs en instrumentalisten was “aangekleed.” 97 Het
melodisch materiaal zou niet door liedjesschrijvers moeten worden aangeleverd, maar
vanuit de jazz zelf moeten komen.
Een enkeling toonde begrip voor de jazzsolisten die voor hun brood dergelijke swingen dansorkesten bemanden. Vooral de band van Woody Herman zou in zijn
beginperiode nog wel wat onder jazz te rangschikken muziek hebben gespeeld. Zelfs
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een verstokte purist als Hugues Panassié maakte voor Herman een uitzondering, al kon
de band volgens hem niet op tegen zwarte orkesten als die van Ellington, Basie of
Hampton. Maar later zou de band door de “hoge trompetten en het gierende
klarinetwerk tot een swing-band voor jitterbugs” zijn gedegenereerd. 98 Ook nu weer
blijken de meer spectaculaire uitingen deze kenners tegen de borst te stuiten.
De vraag of de jazz zich na de algemeen erkende ‘real’ jazz periode 1925-1932 verder
had ontwikkeld, werd door een meerderheid ontkennend beantwoord. 99 De
overheersende gedachte was dat er weliswaar ontwikkeling had plaatsgevonden, maar
dat het karakter van de jazz er niet wezenlijk door was aangetast. De toegenomen
technische vaardigheid van de musici zou de muziek alleen maar nodeloos ingewikkeld
hebben gemaakt. Want techniek is middel, geen doel. Het ging om de inhoud en die was
eigenlijk niet veranderd. Techniek bleek dus gevaarlijk voor de jazz.
Viel de muziek van de Duke Ellington band tijdens en na de oorlog nog wel tot de jazz
te rekenen? wilde S&S vervolgens weten. 100 Volgens het redactionele commentaar
gaven de geënqueteerden, met uitzondering van de Britse criticus Stuart Allen, een
ontkennend antwoord. Maar dit is wat te ongenuanceerd. Een aantal ondervraagden
vond dat de muziek van Ellington in doorsnee jazz was, veel jazzelementen bevatte of
door jazz was geïnspireerd. Alleen zijn recente werk en dan met name de suite Black
Brown and Beige (een muzikale verbeelding van de geschiedenis van de zwarten in
Amerika) zou, zo vond iedereen behalve Allen, te ver van de jazz zijn komen af te
staan.
Will G. Gilbert merkte op dat hij sinds 1939 te weinig Ellington had beluisterd om een
oordeel te kunnen vellen; desondanks kreeg hij de indruk dat Ellington het jazzidioom
gebruikte in composities die aansluiting vonden bij een groter, universeler geheel, in
casu dat van de Europese kunstmuziek. Dit was een mening die vrij algemeen, ook in de
Verenigde Staten, werd aangehangen.
De mening van de andere Engelse criticus, Peter Noble, stond haaks op die van zijn
landgenoot Allen. Noble vertegenwoordigde de strak puristische opvatting dat
aangezien jazz als volksmuziek zich in het geheel niet verder kon ontwikkelen,
Ellington nu geen jazz speelde en dat feitelijk nooit had gedaan. 101 De redactie van S&S
schreef in haar commentaar dat de puristische jazzfans eigenlijk de “natuurlijke
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ontwikkelingsgang der jazz” trachtten tegen te houden. Een levende muziek als
jazzmuziek kon niet kan stilstaan, maar moest wel groeien. Niets kon haar dat
beletten. 102 Dit getuigde van een ruimdenkende mentaliteit, die een reactie van
Poustochkine uitlokte. Deze verzette zich tegen het beeld dat puristen een remmende
invloed op de ontwikkeling van de jazz zouden hebben. Puristen veroordeelden de
swingmuziek niet zonder meer. Hun aanvallen waren gericht op “het banale en laag-bijde-grondse in vele harer uitvoeringen”, want die schaadden door enkele
overeenkomende kenmerken ook de echte jazz. 103 Persoonlijk ervoer hij de muziek dan
ook als een onbetaalbare “vitaminenrijke toespijs op mijn muzikale menu.” 104 Swing
was dus een verkwikkende afwisseling. Maar, zei Poustochkine, men moest swing en
jazz niet met elkaar verwarren.
Muziek knoopte bij het debat over Ellington aan door te stellen dat hoewel Ellingtons
onafgebroken experimenteerlust hem dikwijls buiten het terrein van de jazz bracht, de
muziek niettemin zeer belangrijk was. Het blad refereerde in dit verband aan beide
suites: Black Brown and Beige en de Perfume Suite. Daarnaast zou echter de
commercialiteit van de huidige band van Ellington zijn toegenomen. 105 Men kan zich
afvragen of voortdurend experimenteren en een sterkere commerciële instelling elkaar
niet uitsluiten. Wie experimenteert neemt namelijk risico’s ten aanzien van de
verkoopbaarheid van zijn muziek. Maar de teneur is ook in dit blad duidelijk: jazz is
muziek in ontwikkeling.
De Wekelijkse Mededelingen van de DSC-club bevatten in september 1946 een eerder
die maand voor de AVRO uitgesproken dialoog tussen twee leden van de DSC-band,
trompettist Joost van Os en klarinettist Peter Schilperoort. Onder de titel “Problemen
rondom de jazzmuziek” deden zij in kort bestek verslag van de blanke reactie op de
zwarte jazz. 106 Via de Original Dixieland Jazz Band, die feitelijk de nadruk legde op
uiterlijkheden als bepaalde geluidseffecten, kreeg blank Amerika grote interesse in deze
ritmische, dus uitermate dansbare muziek. Geleidelijk aan werd de muziek steeds meer
ontdaan van de voor blanke oren wat ruwere elementen. Zo zou de zogeheten “sweet”,
een, zoals de naam al zegt, wat zoetelijk en pretentieloos product, zijn ontstaan. Maar
dit proces leverde ook andere variaties op, dansmuziek vooral, maar ook filmmuziek
van het in de jaren veertig populaire amusementsorkest van André Kostelanetz. In de
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dialoog is zelfs sprake van symfonische dansmuziek, nogal weelderig gearrangeerde
orkestpartijen die dienden ter begeleiding van vocalisten. Het bezwaar dat tegen deze
muziek zou kunnen worden ingebracht, is haar pretentieuze karakter, een direct gevolg
van het feit dat het muzikale materiaal te sterk gecomprimeerd is. Een overdaad aan
ideetjes, vondsten en effecten werd volgens beide sprekers in een te kort tijdsbestek
gepresenteerd, en dat allemaal om de muziek naar een hoger niveau te tillen. Dat
leverde een schril contrast op met de eenvoudige, maar waarachtige oude jazz.
Maar daarnaast had de zwarte hotjazz een pendant in de blanke swingmuziek gekregen
van onder anderen Benny Goodman. Vanaf medio jaren dertig beheersten diens band en
die van talloze collega’s het toneel. Het swingelement, door Schilperoort omschreven
als: “een zekere trekking of vering tussen het melodie-rhythme en het grond-rhythme”,
werd volgens hem op de spits gedreven en tot doel verheven. 107 Instrumentatie,
frasering en geraffineerde arrangementen zouden ertoe hebben geleid dat de echte jazz
in swingmuziek ontaardde.
Of de muzikale voorbeelden, de uitleg van swing en het idee van het “op de spits
drijven” van het swingelement de gemiddelde luisteraar en lezer voldoende zullen
hebben geholpen, is de vraag. Ook het begrip swing is uitermate subjectief. De
gesprekspartners wezen er vervolgens nog op dat de vermelde genres allerlei gradaties
en mengvormen kenden, zodat binnen een en hetzelfde nummer een flard jazz
afgewisseld kon worden met enkele maten swing en zo voorts. Voor Van Os en
Schilperoort lijkt door de uitbouw van de bands tot grotere formaties met een
inwikkelder interne organisatie en een accentuering en intensivering van de
swingritmiek, de echte jazz geweld te zijn aangedaan.
Begin 1947 opende Tuney Tunes een nieuwe rubriek, “Jazzhoek”, bestemd voor zowel
jazz-, als swing- en dansmuziekliefhebbers. De bedoeling was, zo waarschuwde de
betreffende redacteur Henk Bienen, “Jazzfans te kweeken, langzaam, maar met
doodelijke zekerheid.” 108 Voor theorievorming plus de benodigde feitelijke gegevens
tekende Bienen, terwijl daarna de lezer door middel van het luisteren naar platen zelf
zijn weg door jazzland moest zien te vinden. Uiteindelijk zou dan na verloop van tijd
blijken, profeteerde Bienen, dat de liefde voor jazz zou toenemen ten koste van de
swingmuziek. Alle swing vertoonde namelijk eenzelfde, op den duur vervelend
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wordende monotonie, terwijl dat bij goede jazz niet het geval was. Integendeel, de
bekoring ervan zou al maar sterker worden. De eerste swingmuzikant die het moest
ontgelden was Johnny Hodges. Deze altsaxofonist zou in de jaren veertig op het
verkeerde pad zijn geraakt door zijn voortdurende sentimentele spel. Voor de echte
jazzliefhebber zou Hodges hierdoor uit de gratie zijn geraakt. 109 De recensent laadde
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verantwoordelijkheid op zich. Maanden later deed zich een soortgelijk geval voor toen
tenorsaxofonist Coleman Hawkins de maat werd genomen. Bienen stelde dat de
aftakeling van deze musicus had ingezet in de jaren dertig, omdat zijn ongelooflijke
technische vaardigheid geleidelijk het intense gevoel van eerdere opnamen in de
schaduw stelde. Nu, ruim tien jaar later, was “het laatste vonkje Jazz in het spel van
Coleman Hawkins gedoofd” en de “verderfelijke weg die Johnny Hodges nog steeds
bewandelt, heeft de Hawk, die wij eens vereerden, helaas reeds afgelegd.” 110 Dit maal
was het dus de overmaat aan techniek die de swingmuzikant bij Bienen de das omdeed.
Toch is het merkwaardig dat de puristen in instrumentale vaardigheid hun doodsvijand
zagen. De reden hiervoor lijkt te zijn dat de eerste zwarte jazzmusici een veronderstelde
primitiviteit aankleefde, die ze naar het scheen ook moeilijk kwijt konden raken.
Rolf ten Kate, de perschef van Decca-grammofoonplaten en jazzliefhebber, voelde zich
genoodzaakt - omdat veel platenhandelaren wilden weten hoe het fonds werd
samengesteld - in Decca Nieuws, het contactblad voor de platenhandel, iets over jazz en
zijn varianten te vertellen. Want zelfs handelaren wisten niet altijd van de hoed en de
rand: “Brengt toch niet zoveel jazz!”, schreef één van hen eens, waarop Ten Kate
antwoordde sedert de bevrijding slechts één of twee jazzplaten te hebben uitgebracht.
Jazz, stelde hij, is niet de muziek van een bepaald orkest (Ramblers, Skymasters, Glenn
Miller), een nummer (Hey-Babe-Rebop) of de ritmische klanken van een saxofoon of
drum, maar een stijl. De muziek van Woody Herman en Charlie Barnet was geen jazz,
maar een “bastaardvorm ervan, ‘swing music’, een soort vermechaniseerde jazz,
aangepast aan zekere eisen van het publiek.” 111
Ook Ten Kate conformeerde zich dus aan de opvatting dat de machinaal opererende
swingbands uit commerciële overwegingen te ver van de oorsprong waren verwijderd.
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Jazz was in eerste aanleg zwarte geïmproviseerde muziek zonder geschreven
arrangementen. En het was kunst, geen dans- of amusementsmuziek.
In Jazz. Van oerwoudrhythme tot Hollywoodsymphonie stelt ook Hans de Vaal dat bij
aanvang van het swingtijdperk het terrein van de zuivere jazz werd verlaten. Hij spreekt
van twee verschillende ideologieën: die van de swing is van de blanke Amerikanen,
terwijl de jazz Afro-Amerikaans is. Swing is de blanke imitatie van de zwarte
volksmuziek, is technisch knapper, geraffineerder, maar heeft niets met gevoel te
maken. Structureel zijn er volgens hem wel bepaalde overeenkomsten tussen jazz en
swing. Zo vormt de improvisatie ook in de swing een belangrijke rol. 112
Ideologie lijkt in deze context een overspannen begrip. Er valt geen ideeënstelsel te
ontdekken aan de basis van jazz of swing. Maar wat De Vaal bedoelt is duidelijk: de
zwarte jazz is een spontaan en puur volksproduct, een “pretentieloos, romantisch
natuurkind” 113 , terwijl de blanke swing bewust gekunsteld is en van grotere
vakbekwaamheid getuigt. Voor De Vaal ontleent de jazz zijn kracht en charme aan wat
er gevoelsmatig al improviserend in de muzikant opkomt. Swing vernietigde de
traditionele wortels en oorspronkelijkheid van de jazz, maar behield de uiterlijke vorm
zoals in dancings is te beluisteren. 114 De Vaal licht niet toe wat onder “uiterlijke vorm”
moet worden verstaan. Wellicht bedoelt hij de manier van fraseren, de ritmische
ondersteuning en de improvisatie. Opmerkelijk is voorts dat de zwarte swingbands
goeddeels buiten schot blijven. Wel noemt hij terloops de orkesten van Count Basie en
Jimmie Lunceford, maar de commerciëler opererende formaties van bijvoorbeeld Cab
Calloway en Lionel Hampton komen niet in het stuk voor. Het “swingprobleem”
concentreert zich ook bij De Vaal dus hoofdzakelijk op de blanke swing bigbands.
Niettemin koestert de auteur bewondering voor de swingmuziek. Als een belangrijk
positief element noemt hij de verstrooiingsfunctie die het publiek afleidt van de
dagelijkse beslommeringen. Zijn sociaal besef geeft hem vervolgens in dat deze muziek
aan duizenden musici werk verschaft. 115 Bovendien beschouwt hij bijvoorbeeld het
gehele repertoire van Benny Goodman als goede swingmuziek. Maar daar blijft het niet
bij, want de bands van onder meer Tommy Dorsey, Artie Shaw, Count Basie en Jimmie
Lunceford zijn de “grootmeesters der Swingmuziek.”116 Artie Shaws “Deep Purple” is
bij De Vaal een “wondermooie uitvoering, een staaltje van goede arrangeertechniek.” 117
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En Glenn Miller spant zo ongeveer de kroon. Kwalificaties als “meesterlijke
swingcreaties, waarin de band nimmer werd overtroffen” en “wonderlijke melodieuze
aspecten”, spreken klare taal. 118 Kortom, De Vaal heeft geen fundamentele bezwaren
tegen de swing, die “op zijn tijd een niet te versmaden muziekje” is, maar heeft er wel
bezwaar tegen hem jazz te noemen.
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Het publiek dat dit onderscheid tussen jazz en

swing niet maakt, dient hierop te worden gewezen.

Uit de commentaren blijkt in de eerste plaats dat het de liefhebbers van de echte jazz (de
voornamelijk zwarte muziek tot circa 1930) tegen de borst stuitte dat alle swing- en
dansmuziek bij elkaar werd geveegd en gewoon bij de jazz werd ingedeeld. Daarbij
woog mee dat veel swingmuziek in een slechte reuk stond, waardoor de echte jazz mede
in diskrediet raakte. De meeste scribenten wezen in het algemeen de swing af, en dan
vooral de latere (blanke) bigbands. Door de vergrote formaties werden arrangementen
onontbeerlijk en nam de technische vaardigheid van de musici toe, hetgeen, zo vond
men, ten koste ging van de spontaniteit, puurheid en eenvoud van de jazz als zwarte
volksmuziek. Als gevolg hiervan en door het sensationele karakter van veel bigbands,
zou de muziek te ver van de bron zijn afgedwaald om nog jazz genoemd te kunnen
worden.

De meeste van de in dit hoofdstuk besproken standpunten aangaande de juiste definitie
van jazz sluiten aan bij de belangrijkste in ongeveer dezelfde periode verschenen
internationale literatuur. Ook hierin werd geprobeerd de jazz in positieve zin te
onderscheiden van de minderwaardig geachte swing. Een goed voorbeeld is het in 1939
verschenen American Jazz Music, waarin Wilder Hobson swing afschilderde als een
commercieel goed verkoopbaar product, dat weinig met jazz van doen had: “Many
audiences give their loudest applause to florid technical exhibitionism, screaming top
notes or sheer power, no matter how mechanical these may be.” 120 Ook de Fransman
Hugues Panassié, die in 1942 The Real Jazz publiceerde, wees vrijwel alle blanke jazz
als minderwaardig van de hand. Hij deed de swingrage af als een “new woe for real jazz
music.” Panassié meende dat het publiek werd misleid door “inferior orchestras pushed
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into prominence by publicity, or good orchestras obliged to play jazz of inferior quality,
and attempting to create ‘sensational’ music rather than sincere jazz.” 121
Ook voor de Amerikaanse auteur Rudi Blesh was jazz muziek van zwarte Amerikanen.
In Shining Trumpets (1946) betoogde hij dat praktisch alle blanke imitaties op alle
onderdelen van de muziek te kort schoten. Zo veroordeelde hij bijvoorbeeld de Chicago
stijl - de blanke interpretatie van New Orleans jazz - wegens “errors in instrumentation,
ensemble, tone, rhythm, and phrasing which have never been permanently rectified. At
the same time it contained too few original elements to permit an independent
development.” 122 Voor swing had hij geen goed woord over. Integendeel, het was
volgens Blesh een “reactionary music which sacrifices the truly modern tendencies of
polyphonic jazz.” Volgens hem was deze muziek als sociaal fenomeen rijp voor
psychiatrisch onderzoek. En vanwege zijn aard was swing bovendien een vorm van
“rabble rousing that elicits for itself and its exponents the same blind idolatry the
demagogue or the dictator receives from the mob.” 123
Deze boeken maken in dikwijls agressief taalgebruik duidelijk dat jazz scherp werd
onderscheiden van swing en dat ook binnen de jazzwereld gedifferentieerde opvattingen
bestonden over bijvoorbeeld zwarte en blanke jazz. Deze vrij compromisloze visies zijn
inmiddels opzijgeschoven door meer recente jazzhistorici. Gerenommeerde auteurs als
bijvoorbeeld James Lincoln Collier (The Making of Jazz) en Gunther Schuller ( Early
Jazz en The Swing Era) 124 beschrijven de jazz vanaf zijn ontstaan juist als één
continuüm met vele zwarte en blanke vertakkingen, die alle in meerdere of mindere
mate hun verdienste hadden.
Een dergelijke ruimhartige opvatting was in de jaren veertig en vijftig echter bepaald
nog geen gemeengoed. Het naoorlogse purisme hangt ongetwijfeld samen met een zeker
conservatisme ten aanzien van modernistische tendensen, daar de vooral in technische
en harmonische zin geëvolueerde muziek sterk afweek van hoe jazz in zijn
oorspronkelijke staat had geklonken. Ook de ontwikkeling van swing tot een sociaalcultureel massa-artikel droeg bij tot de behoefte aan een striktere definiëring van de
jazz.
Tegenstanders van de jazz vroegen zich af waarom men zich zou verlagen tot het niveau
van een onderontwikkelde etnische minderheid, terwijl de eigen westerse cultuur zulke

39

verheven muziek had opgeleverd. Hieraan gekoppeld bestond ook de vrees dat de
populariteit van de jazz de interesse voor klassieke muziek zou doen verminderen. Ook
werd jazz, waarin het zogenaamd primitieve zo manifest aanwezig scheen, wel
afgeschilderd als een reactie op de destructiviteit van de Tweede Wereldoorlog alsook
op de technologische moderniteit met haar rationele instelling die de emotionaliteit
wegdrukte. Dit laatste vormde voor de tegenstanders wellicht de bron van de grootste
zorg, omdat achter het zojuist genoemde primitieve allerlei emoties verborgen gingen.
Deze in onze cultuur verdrongen “dionysische krachten” zouden via de jazz weer
worden opgeroepen, hetgeen wij met onze creatieve intellectuele energie dienden te
bestrijden. Het was met name de dominante ritmiek die de opstand symboliseerde van
de emotionele krachten tegen de gerationaliseerde westerse klassieke muziek. Deze
ontremde emotionaliteit zou een verslavende en roesverwekkende werking kunnen
hebben op de jazzliefhebber. Een aldus door de jazz opgewekte bedwelmende staat zou
in het intermenselijke verkeer mogelijk tot onwenselijk gedrag leiden. Het leek er
overigens dikwijls op dat vanuit de kringen van tegenstanders van de jazz met name de
jongste ontwikkelingen, de bigbandswing en de ontluikende bebop, als de voornaamste
boosdoeners werden aangemerkt.
Streven naar een evenwichtige dosering van melos en ritme, zoals die de
oorspronkelijke jazz enigermate had gekenmerkt, zou hier tot een oplossing moeten
leiden. Maar het bleek ijdele hoop. Ontwikkelingen binnen kunstvormen zijn via
cultuurkritiek niet te sturen of te remmen, zoals de Bebop Movement, die de jazzwereld
blijvend op haar kop zou zetten, andermaal aantoonde.
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Modernisten versus traditionalisten
In 1946 constateerde een ‘jazzveteraan’ in De Groene Amsterdammer dat de jazz bezig
was te verdwijnen. De bloedeloosheid van wat er zoal te horen was, de dansorkesten die
zich niet vernieuwden, de kinderachtige boogie woogie en de onmacht van de
arrangeurs, voor wie technische acrobatiek heilig leek, hadden hem tot die slotsom
gebracht. De jazz was vervelend en de “Afrikaansch-Amerikaansche oerbron geeft geen
bevruchtende sappen meer”, aldus de schrijver.1 Maar de bezorgde veteraan wist niet dat
de ‘bevruchtende sappen’ inmiddels een jazzstijl hadden doen ontkiemen die tot op de
dag van vandaag levend is, namelijk de bebop, aaanvankelijk ook wel als rebop of rebob
aangeduid. Hij kon dat ook nauwelijks weten, omdat de culturele communicatie met de
Verenigde Staten vijf jaar zeer beperkt was geweest en na de oorlog slechts moeizaam
op gang kwam. Deze nieuwe stijl zou een dusdanige revolutionaire vernieuwing blijken
dat de jazzwereld erdoor in twee kampen werd verdeeld: vóór of tegen de bebop. Deze
tweedeling is van groot belang voor een goed begrip van de naoorlogse perceptie van de
jazz. In dit debat over de afbakening van de jazz en bebop waren beide kampen immers
gedwongen hun eigen positie te bepalen en onder woorden te brengen wat ze onder jazz
verstonden. Bovendien blijkt uit deze discussie hoezeer deze definitiekwestie verbonden
was met maatschappelijke en sociaal-culturele oordelen over de nieuwe muziekvorm.

Bebop is de moderne jazzstijl die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Amerika was
ontstaan als gevolg van verschillende, in de jaren dertig ingezette sociale en muzikale
ontwikkelingen. Het resultaat week vooral in ritmisch en harmonisch opzicht zodanig
van de traditionelere jazz af dat het jazzpubliek er aanvankelijk grote moeite mee had.
Maar niet alleen het publiek toonde zich geshockeerd, ook de jazzkritiek bleek in het
algemeen niet te weten wat zij ermee aan moest.
In Leonard Feather en Barry Ulanov had de Amerikaanse jazzjournalistiek echter twee
vertegenwoordigers die al snel de intenties van de bebop onderkenden. Hoe meer je
luistert naar bebop, zei Leonard Feather in zijn in 1949 gepubliceerde Inside Bebop, hoe
meer je onder de indruk raakt van bijvoorbeeld het effect van de verminderde kwint en
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de mineur septiem op de jazz. Door deze intervallen in de akkoorden op te nemen
verandert “the whole character and sound of jazz improvisation.” Feather was een van
de eersten die het belang van de nieuwe muziek inzagen en haar verdedigden en er
reclame voor maakten. 2 Dat gold ook voor Barry Ulanov, die besefte dat de bebop een
muzikale ommekeer inhield. Ritmisch bijvoorbeeld werd de jazz sterk veranderd.
Ulanovs boek A History of Jazz (1952), maakt onder andere melding van een grote
verandering in de voortgaande beat. Bopdrummers, verklaart Ulanov, “reserved the
bassdrum for accenting (...) They kept the basic beat going on the top cymbal, annoying
many listeners and some musicians with the clatter they thus set up, but giving boppers a
rhythmic push like none they had ever felt before. 3 Mark C. Gridleys Jazz Styles van
1978 noemt saxofonist Charlie Parker, trompettist Dizzy Gillespie en pianist Thelonious
Monk de eerste musici van wie gezegd kan worden dat ze bebop speelden. Ze
beïnvloedden en inspireerden elkaar en werkten ideeën uit tot een complex genre. Hun
improvisaties “were composed mostly of eighth-note and sixteenth-note figures which
seemed jumpy, full of twists and turns.” 4 In 1997 verscheen van Scott De Veaux The
Birth of Bebop. A Social and Musical History, tot op heden de grondigste en meest
uitgebreide studie naar het ontstaan van de bebop. De Veaux onderzocht niet alleen de
muzikale evolutie van swing tot bop, maar tevens de sociaal-culturele context waarin dat
proces plaats vond. Hij beschreef uitvoerig hoe economische en raciale factoren invloed
hebben uitgeoefend op de ontwikkeling van de jazz en hoe zij tenslotte tot de opkomst
van de revolutionaire bebop leidden. De Veaux zet vraagtekens bij een aantal gevestigde
opinies. Zo presenteerden jazzhistorici en -critici de komst van de bebop vaak als een
omslagpunt in de jazzgeschiedenis. Door de artistieke prestaties van de bebop zou de
jazz hebben gewonnen aan prestige binnen de Amerikaanse cultuur. Jazz was niet langer
louter dansmuziek, maar een kunstvorm waarnaar geluisterd diende te worden. Dat is
volgens De Veaux een te rooskleurige voorstelling van zaken: “The ambiguous
aftermath of bebop did much to undermine such wishful thinking. Jazz did not perish,
but neither did it thrive. Over the longer term, jazz (...) settled into an uncomfortable
purgatory, accepted neither as popular music (...) nor as officially sanctioned art. Having
abandoned the dance hall(...), jazz performance was pushed to the periphery of the music
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industry. Jazz nightclubs, springing up like mushrooms in major cities (...), functioned as
seedy surrogates for the concert hall, lacking the social prestige and economic subsidy
that automatically accrues to the European art tradition.” 5
In de Amerikaanse literatuur werd desalniettemin al vroeg geconstateerd dat de jazz
door de komst van de bebop een nieuwe, interessante fase was ingegaan. De interactie
tussen experimenterende musici zou de jazz via modernere akkoorden en een
geavanceerder ritmiek naar een hoger niveau hebben getild. Latere auteurs bevestigden
die visie. De functiewijziging die hiermee gepaard ging - van dansmuziek werd de jazz
luistermuziek - blijkt volgens een recente studie, anders dan wel werd aangenomen,
echter niet te hebben geleid tot acceptatie van de jazz door het culturele establishment.

Het is interessant om te zien hoe de Nederlandse jazzliteratuur deze controverse
signaleerde en van commentaar voorzag. In het in 1958 verschenen 6 over jazz, onder
redactie van Rolf ten Kate, gebeurde dat het uitvoerigst. In dit boek wees Michiel de
Ruyter conservatisme en gebrekkige muziekkennis aan als oorzaak van de afwijzing van
de bebop. Hij voegde daar nog aan toe dat degenen “met gezond muzikaal verstand”
langzamerhand bop leerden waarderen en noemde 1950 in dit verband een keerpunt. 6 In
Over jazz, een in 1967 door Ruud Kuyper samengestelde bundel jazzessays, bericht
Kuyper over de scheuring die de controverse over de bebop in de gelederen van de
Franse jazzfans had veroorzaakt. Liefhebbers van moderne jazz en die van de oude stijl
bekogelden elkaars podia tijdens festivals in Parijs met tomaten. 7 Rudy Koopmans
maakt in zijn in 1977 gepubliceerde boek Jazz, improvisatie en organisatie van een
groeiende minderheid slechts gewag van “de na-oorlogse strijd tussen dixielandliefhebbers en modernisten”. 8 In het door Wim van Eyle geredigeerde handboek Jazz &
Geïmproviseerde muziek in Nederland van 1978, noemt Michiel de Ruyter alleen de tot
in de jaren vijftig tegen de modernisten gevoerde hetze. 9 En Ruud Kuyper vergelijkt in
het in 1992 verschenen Jazz in stijl de scheiding der geesten die in de jazzwereld
ontstond naar aanleiding van de komst van de freejazz met die tussen boppers en oude
stijl liefhebbers. Maar Kuyper besteedt er verder geen extra aandacht aan. 10 Tot besluit
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drukte het Bulletin Nationaal Jazz Archief in 1993 enkele meningen van omstreeks 1950
af over de bebop. Deze zullen verderop in dit hoofdstuk aan bod komen.
De literatuur die net de revu is gepasseerd, vermeldt weliswaar de tegenstelling tussen
de modernisten en de liefhebbers van de oudere jazz, maar wijdt niet of nauwelijks uit
over de specifieke verschillen in opvatting, die daarbij aan de dag traden. Evenmin
wordt duidelijk hoe men zich destijds het voortbestaan van de jazz voorstelde.
In dit hoofdstuk zal worden onderzocht hoe jazzkenners en -liefhebbers in Nederland op
de bebop reageerden en welke bezwaren ertegen werden ingebracht. Was bebop een
continuering van wat eens jazz en swing was geweest, of was de nieuwe muziek dermate
afwijkend dat daarmee de jazz ophield te bestaan? We zullen zien welke antwoorden op
dit soort vragen werden geformuleerd. Omdat het ontstaan van de bebop ongeveer
samenviel met een herleving van de oude jazz, zou het debat de allure van een
richtingenstrijd binnen de toenmalige jazzwereld krijgen.

Fans in verwarring
Als inleiding tot het debat over de bebop volgen in deze paragraaf eerst enkele vroege
uitspraken, waaruit onbekendheid met het fenomeen blijkt. Omdat er geen
grammofoonplaten waren en op de radio bebop maar sporadisch te beluisteren was, viel
het niet mee zich een oordeel te vormen. Ook twee grondleggers van de nieuwe stijl
komen aan het woord om een tipje van de sluier op te lichten.
De redactie van het Dutch Swing College-clubblad signaleerde de nieuwe muziek al in
mei 1946. Onder het kopje: “En nu…Be- Bop!!!”, trok Joost van Os er fel tegen van
leer. Zonder er een definitie van te kunnen geven, wist hij dat de bebop ontsproten was
aan het op sensatie en winst beluste brein van “Amerikaanse muziekperversen.” 11 Van
Os had al wel begrepen dat bebop de harmonische mogelijkheden uitgebreider verkende,
maar, zo voorspelde hij: “de bebop zal aan zijn eigen armetierigheid en geëxalteerdheid
een spoedige dood sterven, evenals woordkunst, dadaïsme, kubisme e.d. etterzweren op
het gezicht der Muze (vergeef mij de ietwat goedkope vergelijking).” 12 Hij moest niets
hebben van moderne kunstrichtingen zoals bebop. Hij legde echter niet uit wat er zo
kwalijk was aan de bebop. Jazz, stelde Van Os, toont “het positieve in de
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negermentaliteit”, wat een musicus als Ellington zo waardevol maakte. Maar Lionel
Hampton en Dizzy Gillespie zouden dat met hun bebop weer teniet doen. 13 Bebop was
dus geen jazz en droeg niet bij aan een gunstige beeldvorming van zwarte Amerikanen.
Muziek sloeg twee maanden later een andere toon aan. Ook al deelde de desbetreffende
journalist mee dat hij niet nauwkeurig over bebop was geïnformeerd, hij stond er niet
meteen afwijzend tegenover. We hebben er nog te weinig van gehoord om er gefundeerd
over te oordelen, luidde het commentaar. 14 Wel meende hij in de moderne muziek, c.q.
de jazz, het vitalisme als expressionistische stroming te ontdekken. De stijl van Dizzy
Gillespie typeerde hij bijvoorbeeld als een “gesublimeerd vitalisme”, dat zich
onderscheidde door “een overvloedig gebruik van noten, die fel, kort, staccato en vaak
zeer hoog worden gespeeld.” 15 De kritiek beperkt zich hier dus tot vermelding van
enkele uiterlijke kenmerken van deze jazzstijl. Het gebruik van het adjectief
“gesublimeerd” suggereert dat de jazzmedewerker in deze levenskrachtige muziek
wellicht toch iets van een gestileerde verhevenheid hoorde. Hij constateerde voorts dat
er een hooglopend meningsverschil bestond over de rebob. Aan de ene kant vond men
hem een fris, nieuw geluid dat de mogelijkheden van de jazz demonstreerde, anderzijds
werd hij gezien als een gedegenereerde uiting van de swing, die niets met jazz uitstaande
had. 16
In september 1946 vervolgde het blad zijn berichtgeving met enkele uitspraken over
Dizzy Gillespie. De Amerikaanse collega-trompettist Joe Guy kenschetste hem als een
“fenomenale combinatie van idee en techniek.” Ondanks de ongelooflijke opeenvolging
van korte noten in halsbrekende tempi heeft elke noot betekenis, aldus Guy. 17 Hier
wordt, hoe summier ook, een poging gedaan iets inhoudelijks over de rebop te zeggen
dat de lezer wellicht verder hielp.
Dat het niet altijd eenvoudig was de nieuwe muziek buiten de deur te houden, bleek uit
een kritische noot in het DSC-krantje van begin 1947. Ter afwisseling en oriëntering had
het bestuur de leden geconfronteerd met swing en rebob. Maar, zo luidde de
waarschuwing, bij vele, onvoldoende in de echte jazz geschoolde leden kan het
onderscheidingsvermogen zo niet ontwikkeld worden. Want ze kennen de waarden en
kenmerken van de jazz en zijn nevenvormen nog niet goed genoeg. De redactie zegde
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toe hierop alert te zijn en rekende daarbij tevens op medewerking van de muzikanten. 18
Het was duidelijk dat de club bevreesd was zijn puristische imago te verliezen. Men
wilde daarom slechts een uiterst karige dosering van afwijkende muziek om potentiële
bebopaanhangers de wind uit de zeilen te nemen.
In hetzelfde nummer kwam de rebob eveneens ter sprake in een integraal afgedrukt
vraaggesprek dat eind 1946 voor de AVRO-microfoon was uitgezonden. Die muziek
was volgens een zekere A. Knegtel, die de Verenigde Staten had bezocht, een
“levendige, zeer dynamische stijl, die vaak sterk eruptief is.” Veel snelle, dalende frasen
met overvloedig notengebruik en voorslagen. Hoewel deze luisteraar zelden geboeid
was, ontdekte hij dat deze “Re-bop stijl toch wel een waarachtige uiting” kon zijn. Dat
was bijvoorbeeld het geval met een solo van Dizzy Gillespie op de plaat “Groovin’
High”, die blijk gaf van “innerlijk vuur” en op verantwoorde wijze was opgebouwd.
Knegtels gesprekspartner, Ir. W.A. Eschauzier, een voor de oorlog al bekend
musicus/orkestleider, scribent en bestuurslid van jazzorganisaties, was het met hem eens.
De geslaagdheid van sommige rebopnummers nam evenwel niet weg dat de stijl dikwijls
tot ergerlijke vervlakking leidde, zinloze technische acrobatiek tentoonspreidde en
gegoochel met hoge tonen als vooropgezet doel leek te hebben. 19 Er leefden derhalve
ambivalente gevoelens ten aanzien van rebop, waarbij de liefhebbers van pure jazz maar
moeilijk konden wennen aan het technisch veeleisender muzikale vakmanschap.
Bovendien stond de speelwijze ogenschijnlijk ver van de vertrouwde oude jazz af.
In maart 1947 had Muziek in Nederland de primeur enkele passages te publiceren over
de harmonische veranderingen in de bebop; het blad had zijn informatie vergaard uit een
het jaar ervoor in het Engelse Melody Maker verschenen artikel. 20 Dizzy Gillespie gaf er
een voorbeeld van het gebruik van andere noten in een bepaald akkoord. Techniek
mocht nooit doel op zichzelf zijn volgens de trompettist. Naast technische bekwaamheid
waren smaak en oorspronkelijkheid vereist om goede muziek te kunnen maken. De
muziek moest voor zichzelf spreken als de luisteraar er tenminste oor voor had. Wel
diende deze, naar de mening van Gillespie, eerst de akkoordalteraties te begrijpen en pas
daarna naar de platen te luisteren. Dat was de juiste volgorde. 21 Bebop was zijn inziens
dus geen muziek die men spontaan kon waarderen. Gillespie toonde zich verder een
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ruimdenkende musicus, voor wie alleen maar goede en slechte muziek bestond.
Discussies over jazz en hotjazz vond hij dan ook oninteressant. De trompettist
vertegenwoordigde hiermee een mentaliteit die hemelsbreed verschilde van de zich
dikwijls sektarisch opstellende liefhebbers.

De allereerste confrontatie met bebop varieerde dus bij jazzliefhebbers van een absolute
afwijzing tot het opschorten van een definitief oordeel over de nieuwe muziek. Zij werd
als nieuwe muziekstroming vaak sterk afgekeurd en op één hoop gegooid met andere
afkeurenswaardige

moderne

kunstuitingen.

Verder

leek

de

zinloze

techniekverheerlijking van de bebop slechts vervlakking in de hand te werken. Maar er
waren ook minder uitgesproken geluiden hoorbaar van mensen die een afwachtende
houding aannamen. Men leek het fijne van de bebop nog allerminst te kennen.

Liefhebbers in discussie
Nadat men van de eerste verbazing leek te zijn bekomen, ontstonden in de jaren 1947 en
1948 de eerste discussies tussen voor- en tegenstanders van de bebop. Ook nu weer was
de DSC-club de plek waar serieus over jazz werd nagedacht. Vooral de door Wouter van
Gool aangejaagde interne discussie kan gelden als het startpunt van de pennenstrijd over
de bebop. Hoezeer deze muziek het gemoed wist te beroeren, mag verder blijken uit het
schisma dat in 1949 binnen de DSC-club ontstond.
Maar dit debat werd voorafgegaan door een voorhoedestrijd die zich elders voordeed.
Bebop, zo stelde een zekere L.J. Groen in april 1947 in het blad Symphonie & Swing, is
niet alleen een nieuw woord, maar ook een nieuwe klank. Hij zag het als het levend
bewijs dat de jazz niet dood was. Deze nieuwe stijl, zo verklaarde de schrijver, was
ontstaan uit het trompetspel van Dizzy Gillespie. Hij was levendig en werd gekenmerkt
door “kort achtereen uitgestoten tonen, lopend van hoog naar laag.” 22 Groen erkende dat
deze stijl niet op alle solo-instrumenten altijd even succesvol werd overgenomen en
meende bijvoorbeeld dat bebop op een trombone nogal eens leidde tot onzuiverheden,
omdat het instrument zich “niet bijzonder leent voor korte stoten.” Bebop voldeed beter
in vlugge nummers. In langzame “ontstaat een soort slepen, waardoor de nummers
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moeilijk

te

volgen

zijn.” 23

Voor

hem

vormden

snelle

nummers,

korte

notenopeenvolgingen en de trompet van Dizzy Gillespie dé kenmerken van bebop.
Hoewel Groen zich niet met alle aspecten kon verenigen, was hij gegrepen door de
nieuwe sound, want hij betekende dat jazz niet stagneerde, maar in beweging was.
Groen voorspelde al dat veel conservatieve jazzcritici hem zouden willen attaqueren,
omdat hij bebop tot de ware jazz rekende. En in september volgde inderdaad de door
Groen voorziene aanval. Leslie Hurle Bath, zelf medewerker van S&S, had het stukje
met verwondering gelezen. Bebop miste de essentiële kenmerken van goede jazzmuziek.
De ritmesectie verloochende haar taak, omdat, zei hij, de vaste beat en de homogeniteit
teloor gingen. Maar vooral vond hij dat snelle tempi leidden “tot onnodige technische
loopjes en noten-gegoochel.” 24 Met uitzondering van Charlie Parker gingen de
beboppers zich naar zijn mening te buiten aan louter techniek en up-tempo. Bebop was
volgens Hurle Bath niet uit het hart gegrepen, maar door de hersenen uitgewerkt. De
schoonheid van de romantische New Orleans jazz stond tegenover de techniek, waarvan
de inspiratie was ontleend aan “stroomlijnauto’s, atoomenergie, rechte straten met
huizenblokken.” 25 Hurle Bath associeerde bebop duidelijk met rationaliteit en
moderniteit; hij had vooral moeite met het technische vertoon van de bop. Maar hij
doorzag en waardeerde al wel bepaalde aspecten, zoals die in de muziek van Charlie
Parker tot uitdrukking kwamen. Opvallend is verder dat Hurle Bath juist genoot van
langzamere tempi, terwijl Groen meende dat de essentie van bop lag in de snellere.
Daarnaast is ook de interpretatie van het tijdsbeeld opmerkelijk. Voor Groen was het feit
dat de jazz met zijn tijd mee ging positief, maar Hurle Bath vond dat in de bop, als
exponent van technische innovaties, het hart te weinig aan bod kwam.
Een jaar later raakte de discussie rondom de bebop bij de DSC-club in een
stroomversnelling door een artikel van de secretaris, de journalist en fotograaf Wouter
van Gool, getiteld “BE-BOP, waarheen is Uw vlucht?” 26 Het was bedoeld als
discussiestuk waarop iedereen kon reageren. De inleider, Peter Schilperoort, signaleerde
dat er binnen de jazzwereld een steeds bredere kloof viel waar te nemen tussen voor- en
tegenstanders van de bebop. In Frankrijk had dat inmiddels al geleid tot een scheuring
binnen de Hotclub de France.
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De kern van Van Gools betoog was het advies aan de lezers zich niet voor nieuwe
ontwikkelingen als de bebop af te sluiten, maar ervoor open te staan en de
ontwikkelingen met belangstelling te volgen. Interessant genoeg beklemtoonde hij dat de
bebop, evenals andere nieuwe kunststromingen, een afspiegeling van deze tijd was,
waarin een sfeer van “pais en vrêe” ver te zoeken was. Hij verwees hierbij naar de
gruwelijke wereldoorlog, die net achter de rug was en de nieuwe onzekerheden van het
“atoom-tijdperk” die daarop volgden. Desalniettemin was Van Gool ervan overtuigd dat
elementen van de bebop onvergankelijk zouden blijken. Hoewel hij bebop
karakteriseerde als een zwarte creatie, meende Van Gool bovendien dat hij niet veel
zwarte kenmerken bezat, maar veeleer elementen ontleende aan de moderne klassieke
muziek,

zoals

onder

andere

“vreemde

accoordovergangen,

bi-tonaliteiten,

verschuivingen in rhythme en eenstemmige ensemble arrangementen.” Hij voorzag
echter alleen een toekomst voor bebop als hij zijn intellectualisme met emotionaliteit
wist te mengen. Maar vooralsnog konden we in ieder geval, evenals we dat van onze
moderne auto’s deden, “(kort maar hevig?) van de bebop genieten.” 27
Ook Van Gool had dus moeite met de “rationaliteit” van de bebop. Hij vond de bop,
waarin hij weinig zwarte kenmerken, maar wel bitonaliteit meende te horen, bij uitstek
eigentijdse muziek. De muziek zou echter nog niet volledig uitgebalanceerd zijn.
Dit stuk van Van Gool leidde, in tegenstelling tot wat Van Gool ermee beoogde, niet tot
een algemeen debat. Slechts twee reacties kwamen er binnen, van Poustochkine en van
het buitenlid Vanbalkom.
Poustochkine verwierp het standpunt van Van Gool, omdat diens verering van de bebop
als een “noviteit” of een modegril, een materialistische geest verried. “Kort maar hevig”
genieten van de bebop, zoals wij dat ook van een moderne auto doen, zei hij, duidde op
een “gevaarlijke mentaliteit”, omdat het als basis “wat slap en schraal en weinigzeggend
is.” 28
Poustochkine betwijfelde of de door de bebop aan de moderne westerse kunstmuziek
ontleende elementen, de jazz verder zou hebben gebracht. De klassieke muziek was de
jazz qua ontwikkelingsniveau zo ver vooruit dat geen wezenlijke vernieuwing van die
kant te verwachten was. Verruiming van de technische mogelijkheden was bovendien
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niet essentieel voor de vooruitgang, maar de “innerlijke houding zal op het wezen zijner
muziek haar stempel drukken.” De oorspronkelijke jazzmuziek was de “ongedwongen
muzikale uitdrukking” van de zwarte bevolking, “eenvoudig en ongemaniëreerd en vrij
van valse ambities.” Poustochkine wilde niet afwachten hoe de bebop zich verder
ontwikkelde; hij meende dat hij na alles wat hij van die muziek had gehoord, reeds tot
een definitief, negatief uitvallend oordeel gerechtigd was. 29
Modegrillen waren volgens Poustochkine iets verwerpelijks in de kunst, waarschijnlijk
omdat de associatie met handelsartikelen zich bij hem opdrong. Het door hem gebezigde
“materialistische geest” wijst althans in die richting. Hij kon de bebop als een
zogenaamde nieuwe ontwikkelingsfase van de jazz niet accepteren, omdat daarmee het
spontane en dus niet-westerse en niet-rationele karakter van de jazz teloor ging. Hij was
het dus met Hurle Bath eens dat bebop de jazz in een modern en technisch vaarwater
dreigde te voeren.
Vanbalkom reageerde vooral op Poustochkines kritiek en toonde zich, evenals Van
Gool, een voorstander van een open geest; hij wilde de bebop onbevangen tegemoet
treden: “de historie zal dan wel voor ons uitmaken, wat bij de ‘bokken’ hoort en wat bij
de ‘schapen’.” 30 Interessant is dat hij opmerkte dat het contact met de blanke
muziekwereld van groot belang was geweest voor de “harmonische vooruitgang” binnen
de vroege jazzmuziek, en het derhalve alleszins legitiem was dat ook de beboppers
gebruik maakten van westerse verworvenheden. Verder vroeg hij zich af waarom bebop
een modegril zou zijn en de terugkeer naar de oude New Orleans jazz niet.
In een doorwrocht naschrift stelde Poustochkine dat in weerwil van de blanke invloeden
de jazz “geheel vrij was van storende halfslachtige vermengingen (in tegenstelling met
de latere geëvolueerde vormen).” Het was feitelijk zwarte muziek en dat kon niet gezegd
worden van de latere ontwikkelingen, want die waren “principieel ànders.” 31
Kennelijk was hij, net als Van Gool, niet in staat de zwarte elementen in die nieuwe
muziek te onderkennen. Geen van beide commentatoren had aandacht voor de ritmische
aspecten, de felheid en intentie waarmee solisten improviseerden, of de wijze waarop ze
de blues op eigentijdse wijze in deze muziek betrokken. Zij leken zwarte kenmerken als
bijvoorbeeld toonvorming, blue notes en ritmiek alleen in de vroegste jazz te
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onderkennen. Toen de muziek gecompliceerdere vormen aannam, raakten ze het spoor
bijster. Hun analyse staat derhalve in scherp contrast met latere analyses van de etnische
elementen binnen de bebop. Verhelderend is het bijvoorbeeld wat de militante zwarte
auteur Amiri Baraka (LeRoi Jones) in Blues People uit 1963 hierover te zeggen heeft.
Baraka stelt juist dat de zwarte en daarmee niet-westerse elementen in de bebop werden
herbevestigd.” 32
Wat betreft de terugkeer naar de oude jazz merkte Poustochkine op dat het geen
teruggrijpen was, maar een “steeds meer consequent en ‘exclusief’ aan New Orleans
gaan ‘vasthouden’”, naarmate de bedenkelijke aard van de latere jazzvormen zich
scherper aftekende. We hebben New Orleans jazz daardoor steeds beter leren kennen als
het “zuiverste en meest essentiële in de jazz.”, aldus Poustochkine. 33 Hij beschouwde
hem kennelijk niet als een modieus verschijnsel. Daarin bleek hij gelijk te hebben gehad,
want de oude stijl-jazz is tot op de dag van vandaag springlevend.
Te oordelen naar de artikelen met betrekking tot ‘real’ jazz en bebop, leek het
redactionele beleid van het DSC-blad redelijk evenwichtig. Bebop bleef er aandacht in
krijgen.
In hetzelfde juli-augustusnummer stonden bijvoorbeeld nog een vertaald en bewerkt
stukje over de bebop-pionier en pianist/componist Thelonious Monk, en een door
Poustochkine opgetekend verslag van een radio-interview met de veelbelovende dirigent
en componist Leonard Bernstein. 34 De uitspraken van Bernstein, die de jazz een warm
hart toedroeg, waren koren op de molen van de bophaters. Bebop, fulmineerde de
dirigent, was tijdelijk en tot de ondergang gedoemd en de echte jazz ging nooit
verloren. 35 Poustochkine benadrukte het gezag van Bernstein met toevoegingen als:
“wiens muzikale integriteit buiten kijf is”, “geniaal orkestleider”, “kolossale gaven” en
“zuiver-enthousiast gevoelsmens”. 36 De purist nam zo de gelegenheid te baat om de
strijd tegen de bebop extra kracht bij te zetten.
Inmiddels kwam het verschijnsel bebop in vrijwel iedere aflevering van het DSCclubblad wel in een of andere vorm ter sprake. Of het nu recensies van optredens, de
maandelijkse lijst van jazzradioprogramma’s of biografietjes van jazzpersoonlijkheden
betrof, bebop maakte deel uit van de denkwereld van de club. Maar een aantal leden
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ergerde zich aan dit sluipenderwijs binnenhalen van die moderne ‘vijand’. Tijdens een
jaarlijkse ledenvergadering op 20 januari 1949, diende een tweetal dissidenten, onder
wie de leider/pianist van de later dat jaar op te richten Down Town Jazzband, Roefie
Hueting, een motie in, waarin betoogd werd dat: “Voor degeen, die de muziek om de
muziek liefheeft, kan slechts deze New Orleansmuziek van belang zijn, en zijn alle
uitingen van swing en bebop ten enenmale onaanvaardbaar.” 37
Wouter van Gool, antwoordde hierop met het stuk, “Onder valse vlag”, waarin hij
waarschuwde voor een “isolationistisch-puristisch standpunt.” 38 Het gaat er in de jazz
om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, zei Van Gool, opdat men het goede van
het slechte weet te schiften. Daarom is de jazzmuziek meer gediend met de “evoluties
met belangstelling gade te slaan en te stimuleren dan door haar als museum-stuk onder
een glazen stolp te zetten en op een vrije middag klakkeloos te gaan copieëren. En dan te
zuchten: ‘ Och ja, die goeie ouwe tijd!’” 39 Van Gool gaf hiermee duidelijk aan dat hij de
club open wilde houden voor eigentijdse ontwikkelingen. Maar noch Van Gool noch de
aangekondigde ledenenquête vermochten te verhinderen, dat kort erna de Nederlandse
Jazz Club (NJC) werd opgericht. Een deel van de DSC-clubleden bleek zich niet te
kunnen verenigen met het ruimere beleid. Volgens het bestuur van de nieuwe club
bestond er behoefte “aan een samenkomen van mensen, die de uiterlijkheden der
‘moderne’ amusementsmuziek hebben afgewezen en zich al luisterend en spelend in
intieme sfeer willen inleven in de warmte en kracht van de oude Jazzmuziek” 40 Het
groepje dissidenten bleek geen enkele concessie te willen doen aan wat zij als de echte
jazz zagen.
De DSC-club had nu, evenals de Hotclub de France, ook zijn eigen schisma.
Ondanks het strenge, zich tot oude zwarte jazz bepalende jazzbeleid van de
nieuwbakken club, bleek dat veel leden er aanmerkelijk vrijzinniger opvattingen op
nahielden dan de precieze kring rond het bestuur. Zowel leden als muzikanten begonnen
na verloop van tijd elkaars clubbijeenkomsten te frequenteren. Deze ontstane
toenadering werd mede aanleiding tot fusiebesprekingen tussen de DSC en de NJC, die
in januari 1951 resulteerden in de oprichting van de Haagse Jazz Club. 41 ( Zie ook het
hoofdstuk “Jazzclubs”)
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De dichter/schrijver Remco Campert leverde eveneens kritiek op Poustochkines
bebopvisie. In het jazztijdschrift Philharmonic van april 1951 constateerde hij dat
Poustochkine zich in het essay “Het vraagstuk der Jazzmuziek” één keer
vergaloppeerde. Dat was jammer omdat het ten koste ging van zijn overtuigingskracht.
De jazzdeskundige, zei Campert, maakte van “het modeartikel van de dag, de rebop”,
een vergaarbak van ongunstige kwalificaties. 42 Zinsneden als bijvoorbeeld: “het
jachtende en onrustige”, “het grillige of ziekelijk-verdwaasde van een onevenwichtig
leven”, “de gespletenheid van de mens”, duidden op datgene wat in de bebop in
ongebreidelde mate uitgedrukt werd. Deze negatieve toonzetting, betoogde Campert,
bewees niets, omdat ze evengoed op de door Poustochkine geestdriftig verdedigde
authentieke jazz toegepast kon worden. Alles in de oude jazz wat hem zo enthousiast
maakte, was ook in de bop te vinden. Maar als je zoals Poustochkine alleen op
uiterlijkheden afging en verzuimde tot de diepere lagen van de bop door te dringen, dan
ontdekte je niet dat de twee stijlen niet wezenlijk verschilden. Poustochkine,
concludeerde Campert, leek een verstard mens dat niet meer de moed bezat zich in een
avontuur te storten: “Hij houdt vast aan het oude vertrouwde en doet de moderne muziek
af op dezelfde oppervlakkig-critische wijze, die hij zo misprijst in jazztegenstanders.” 43
Campert ergerde zich het meest aan het conservatisme dat weigerde in te zien dat
muziek constant in beweging is.

***
Ook de muziekjournalist Anton Kop jr. nam stelling tegen de conservatieve mentaliteit
die ten grondslag lag aan de sceptische houding jegens de bebop. In het vaktijdschrift
Muziek van september 1949 spoorde hij de conservatieven aan tot inzicht te komen. Om
het even, zei hij, of je het nu jazz noemt of wat dan ook, beschouw het “als een nieuwe,
frisse en levende uiting van het negerras.” 44 Deze tolerante houding contrasteerde
opvallend met de strenge maatstaven die de puristen hanteerden ten aanzien van wat jazz
behoorde te zijn.
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Naast de hierboven beschreven positieve en negatieve kritiek op de bebop zelf, kwam er
van de altsaxofonist Tony Vos een uitspraak over de waardering van het publiek voor de
bebop. In The 45 Club News, van eind 1949, uitte hij zich tamelijk pessimistisch over
die waardering. Deze muziekcategorie spreekt het grote publiek niet aan, oordeelde hij.
Anders dan ‘classic jazz’, swing en commerciële muziek, kan de doorsnee luisteraar de
bop niet waarderen, “omdat zijn muzikaal gehoor daarvoor niet genoegzaam ontwikkeld
is, of omdat zijn smaak op iets anders is ingesteld, of om andere redenen.” 45 Evenals
nieuwe ontwikkelingen in andere kunstrichtingen werd ook de bop veroordeeld. En daar
bop, voorspelde Vos, door een “kleine consumenten-kring” wordt gedragen, heeft het
geen bestaansrecht en “zal gedoemd zijn onder te gaan in een zee van bespottingen en
critieken.” Vos, die de lijn nog wat verder doortrok, had geen hoge dunk van de
zogenaamde jazzliefhebbers die de zalen bevolkten. Hij meende dat het publiek jazz
beschouwde als opzwepende muziek. Men schreeuwde om het hardst, zodat niemand
iets van de muziek hoorde, was zijn ervaring. Hoe hartstochtelijker de muziek, hoe
rumoeriger de zaal. Als er werkelijk naar bop geluisterd werd, zou de zaal grotendeels
leeglopen, stelde hij tenslotte vast. 46
Vos schiep een beeld van een jazzaanhang voor wie de muziek niet zozeer inhoudelijk
van belang scheen, maar voor wie het ging om de gepassioneerdheid en de intensiteit
waarmee ze gespeeld werd. Dat zou erop kunnen duiden dat de uiterlijke aspecten van
de jazzmuziek bij het publiek kennelijk in een behoefte voorzagen. Anders dan
bijvoorbeeld tijdens klassieke concerten, waar de stilte prevaleerde en zich geen
emotionele tonelen voordeden, liet men tijdens jazzoptredens de al dan niet spontaan
opkomende emoties de vrije loop.
Evenals dat het geval was met swing, bleken eind jaren veertig ook de dominante
technische vaardigheden die de beboppers demonstreerden voor veel liefhebbers een
struikelblok. Zij zagen de bebop geheel in lijn met andere producten van de
technologische ontwikkelingen van het naoorlogse tijdperk. Wat dat betreft zagen zij de
tijdgeest weerspiegeld in deze nieuwe muziek, die als het ware een overwaardering van
de rationele krachten ten koste van de emotionele te zien gaf. Opvallend was dat bebop
werd gekarakteriseerd als door zwarten gecreëerde muziek zonder zwarte kenmerken. Te
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nadrukkelijk zouden elementen uit de westerse klassieke muziek de bebop van de jazz
hebben doen afdrijven. Een enkeling wees erop dat ook de echte New Orleans jazz
indertijd gebruik had gemaakt van westerse verworvenheden. Uit de discusie bleek
bovenal dat men nog steeds geen duidelijk beeld had van wat bebop nu eigenlijk in
essentie was. De tegenstelling tussen jazz en bebop was tot op grote hoogte willekeurig
en kunstmatig. Toch is het opmerkelijk hoezeer het conservatisme van de jazzscribenten
het debat bleef beheersen, zoals de volgende paragrafen zullen laten zien.

Kopstukken in debat
Een belangrijke stap voorwaarts in de informatievoorziening inzake de jazz was het
verschijnen van een nieuwe periodiek voor moderne muziek. Rhythme, zoals deze
heette, zou maandelijks berichten over het wel en wee van jazz, dans- en
amusementsmuziek. Het introductienummer van oktober 1949 bevatte meteen al
artikelen met wetenswaardigheden over moderne vormen van jazz. 47 Ook de discussie
over bebop was hier begonnen toen de vooraanstaande Franse criticus Charles Delaunay
in het blad aan het woord kwam. Delaunay, die in zijn land in een verwoede polemiek
gewikkeld was met bebophaters, bond de strijd aan tegen de zijns inziens hele en halve
misvattingen die de jazzwereld teisterden. Hij verweet de bopcritici allereerst de te
agressieve toon waarop zij hun standpunten verwoorden. Het ontging hen inzicht dat
iedere levende kunstvorm, dus ook jazz, onderhevig was aan permanente
vernieuwingsimpulsen. Dit proces vormde zelfs de raison d’être van kunst in het
algemeen. Zij vergaten “dat hoezeer de bebop-stijl ook van de New Orleans stijl
verschilt, het toch steeds om dezelfde muziek gaat (cursivering H.K.), zij het dan ook in
een andere vorm en met een ander voorkomen.” 48 Ook al was reeds geconstateerd dat
jazz in beweging was en bebop tot de ware jazz gerekend diende te worden, zo expliciet
als Delaunay het nu verwoordde, was dat nog niet eerder gebeurd. Men besefte volgens
hem niet of nauwelijks dat alle essentiële kenmerken van de jazz - bluesfeel, swing
toonvorming en improvisatie - in de bebop behouden bleven. De critici, zo voerde de
Fransman aan, zwoeren bij de enkele jaren eerder begonnen New Orleans-revival, een
renaissance van de jazz uit de jaren twintig. Met andere woorden, zij putten hun
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inspiratie uit reeds lang geleden gecreëerde muziek, die nu hoogstens als een historische
reconstructie op te vatten was. Veelzeggend was ook het feit, stelde Delaunay vast, dat
de revival een blanke aangelegenheid is. Zowel de merendeels jonge amateur-musici als
de luisteraars waren blank: “Het succes van deze beweging spreekt wel duidelijk uit het
feit dat de oorspronkelijke stijl in grote mate (...) ingang heeft gevonden bij een publiek
van jazzliefhebbers, dat zoals men wel zal opmerken, uitsluitend uit blanke luisteraars en
executanten bestaat.” 49 Het zijn veelal musici met een beperkte muzikale en technische
ontwikkeling, aldus Delaunay, die zich vervolgens haastte op te merken dat dit
geenszins betekende dat de oude jazz minderwaardig zou zijn. 50
Hierop kwam kritiek van de inmiddels als een soort van nationale jazzideoloog
opererende mr. C. Poustochkine. Hij was bijvoorbeeld vanwege zijn deskundigheid ook
aangezocht de jazzlemma’s te verzorgen in het encyclopedische X-Y-Z der muziek van
Casper Höweler. Dat betekende dat de bebop er daarin ongunstig afkwam. Alle
inmiddels bekende kwalificaties komen erin voor: “schreeuwende klankeffecten”,
“cerebrale allures”, “gewild raffinement”, “ietwat kunstmatig en tweeslachtig karakter”,
“onrustige, overspannen sfeer en verre van evenwichtige indruk.” 51
Poustochkine verweet Delaunay partijdig te zijn door het bestaansrecht van de actuele
beoefening van de New Orleans jazz in twijfel te trekken. De Franse criticus voerde als
bewijs hiertegen aan dat New Orleans jazz “een voorgoed afgesloten periode zou
vertegenwoordigen”, in tegenstelling tot bebop, die uit voorgaande vormen is ontstaan. 52
Delaunay was partijdig, oordeelde Poustochkine, omdat hij vaststelde dat de revival
geen creatieve beweging was en niets aan het reeds bestaande toevoegde. Poustochkine
betoogde voorts dat de stap van New Orleans naar bebop van “ondergeschikt belang” is
in de “ontwikkelingsgeschiedenis van onze muziek.” Hij vermeldde dit om te
verduidelijken dat juist de New Orleans jazzmuziek “door haar onbedorven eenvoud en
verkwikkende sfeer”, die elementen bevat die bij verval van de eigen volksmuzikale
cultuur een tegenwicht konden vormen tegen de huidige “cerebraliteit en overorganisatie
in onze moderne muziekkunst.” 53 Oude jazz was naar Poustochkines mening een
welkome aanvulling op onze eigen westerse toonkunst. Die opvatting echter stoelde op
een eurocentrisch cultuurbeeld, terwijl Delaunay veeleer redeneerde vanuit de zwarte
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muziek zelf. Voor Delaunay was de jazz een autonome muziekvorm met een eigen
ontwikkelingsdynamiek.
Delaunay was niet onder de indruk van de argumenten van Poustochkine, omdat de
ervaringskennis hem leerde dat “vooral zij die dwepen met N.O. muziek alle muzikale
cultuur ten enenmale missen.” Zij voelen zich tot de oude jazz aangetrokken, “omdat
deze directe en instinctmatige muziek tot het hart spreekt en ontdaan is van alle zuiver
muzikale elementen, die deze muziek voor hen onbegrijpelijk zouden maken.” Dat is de
reden dat New Orleans jazz voor hen zo attractief is. 54 Delaunay voegde er aan toe dat
dergelijke oude-jazzliefhebbers een rijpingsproces konden doormaken, zodat modernere
vormen van jazz begrijpelijk voor hen werden. Hij noemde de musicus Claude Bolling,
bij wie dat het geval was. 55
Het uitgangspunt van Delaunay was, betoogde Poustochkine, dat aangezien jazz een
zwarte schepping was, hij voor blanken nooit hetzelfde kan betekenen als voor de
zwarten. Dat brengt “de consequentie mede, dat wij - gezien de plaats die de jazzmuziek
in onze samenleving heeft verworven - naast de jazz-als-muziek-van-den-AfroAmerikaan óók het bestaan van een apart ‘blank jazzprobleem’ hebben te aanvaarden.”
Hieruit volgt dat “de evolutie der jazzmuziek (...) niet noodzakelijk de oriëntatie van den
blanken jazzliefhebber heeft te dicteren en dat het dan ook verkeerd is de recente blanke
wederopleving van de N.O.-stijl enkel op grond van deze door de jazz doorgemaakte
evolutie af te wijzen.” 56 Met andere woorden: blanken hoefden niet noodzakelijkerwijs
de ontwikkelingen binnen de zwarte jazz te volgen. Indien zij menen de New Orleans
jazz als het summum van oprechte zwarte volksmuziek in ere te moeten houden, dan is
dat volledig acceptabel. Toch lijkt dit een drogreden met de intentie een rechtvaardiging
te vinden voor de revivaljazz. Er waren immers ook genoeg blanke musici en fans voor
wie bebop een prachtige en zeer welkome ontwikkeling was. 57

De visies stonden lijnrecht tegenover elkaar. Delaunay beschouwde de bebop als een
volgende ontwikkelingsfase van de jazz. Hij leidde dat af uit het feit dat deze nieuwe
muziek dezelfde kenmerken bezat als de oudere jazz. De wederopbloei van de
oorspronkelijke New Orleans jazz zag hij als een anachronistisch verschijnsel, omdat
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deze herleving niets zou toevoegen aan deze reeds volledig uitgekristalliseerde stijl. Dat
hij niet door zwarten, maar door blanke amateurs met beperkte vaardigheden werd
gespeeld, sterkte hem in zijn opvatting. Poustochkine daarentegen meende dat juist de
New Orleans jazz met zijn volksmuzikale elementen, de volgens hem in het slop
geraakte westerse klassieke muziek van de noodzakelijke revitaliserende impulsen kon
voorzien. Daar was de bebop niet voor nodig. Aangezien de jazz voor ons bovendien een
andere betekenis heeft dan voor de zwarten, zouden voor blank en zwart verschillende
maatstaven gelden met betrekking tot de ontwikkelingsgang van de jazz. Zoals gezegd
botste hier een eurocentrische visie met een visie waarin jazz een autonome, door
Afrikaans-Amerikanen gecreëerde muziek was.

Ridiculisering
Behalve serieuze artikelen over wezen en betekenis van de moderne jazz verschenen er
ook ridiculiserende teksten, waarin de draak gestoken werd met of gescholden werd op
het nieuwe. Joost van Os, van wiens opvattingen we hiervoor reeds kennisnamen, sprak,
zoals we hebben gezien, onder meer over “Amerikaanse muziekperversen” als uitvinders
van de bebop. En hij rangschikte de bop onder soortgelijke “etterzweren” als
bijvoorbeeld dadaïsme en kubisme. Voorts bezigde hij termen als “Be-Bop athleten” en
“be-bop uitspattingen” en besloot hij zijn stukje als volgt: “Deze ‘muziek’ vormt echter
GEEN onderdeel van ons studie-object, maar ligt meer op het terrein van een
psychiater!” 58 De trompettist van The Orchestra of the Dutch Swing College toonde zich
dermate geschokt door en confuus van de revolutionaire bebopgeluiden, dat hij er
overgeprikkeld tegen ten strijde trok.
In zijn overigens serieuze boek Jazz, uit 1948, beschrijft Hans de Vaal de bebop als een
nieuw aspect van de swingmuziek. Hij keert zich onder meer tegen de “would-be
wetenschappelijke betogen”, die de bebop associëren met het vitalisme, zoals dat het
geval was in het vakblad Muziek. 59 Voor De Vaal is “Be-Hop of Re-Bob”, dat niets met
jazz

van

doen

heeft,

een

“schrille
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gespeelde

notenopeenvolging (...), beperkt tot hoofdzakelijk de volgende instrumenten: trompet,
trombone, clarinet en piano.” 60 Dit is een vreemde kenschets. Er waren destijds vrijwel
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geen beboptrombonisten- en klarinettisten, terwijl hij het moderne jazzinstrument bij
uitstek, de tenorsaxofoon, onvermeld laat. Achtereenvolgens noemt hij de rebop een
“vervloeking”, een “degeneratie” en een “uiting van muzikaal materialisme”. Nog
bonter maakt De Vaal het met de volgende uitspraak: “Rebob is de wrede godin der
immoraliteit die Lady Jazz heeft ge-kidnapped en nu op het losgeld wacht, dat het
negervolk nimmer zal kunnen betalen omdat de macht van het goud groter is dan de
liefde voor de menselijke ziel.” 61 Door geldzucht zou eerlijke volkscultuur verworden
tot geraffineerd surrogaat. Maar de ironie wil dat de voor gemiddelde oren veel te
moeilijke bebop eigenlijk nooit echt populair is geweest. Dat mag zo geleken hebben,
omdat de nieuwe muziek aanvankelijk vanwege haar vermeende verwantschap met
swing over belangstelling van de radio niet te klagen had. Maar oude jazz en vooral de
revivaljazz heeft altijd een veel groter publiek getrokken dan welke andere jazz ook.
In The 45 Club News, een uitgave van de Forty Five Jam Club te Amsterdam, verscheen
begin 1950 een uit het Engelse Melody Maker vertaald stukje: “‘Bop’, zei hij.” 62 Via een
scène in een club werden enkele spectaculaire aspecten van de moderne muziek op de
hak genomen. Zo was een van de protagonisten een woordarme, op Amerikaanse wijze
uitgedoste figuur - hemd uit de broek, uilenbril, baret – die zich bediende van een code.
In plaats van verbaal te communiceren stak hij “zijn linkerhand omhoog met de vingers
en duim uitgestrekt en legde toen de top van zijn andere hand plat langs de linker,
hetgeen klaarblijkelijk een geheim teken was.” 63 Deze uiterlijkheden golden destijds
korte tijd als kenmerken van de bebopcultus. Converseren met de extravagante bopper
was moeilijk, omdat zijn hele vocabulaire bestond uit het woord bop. Maar een gesprek
aanknopen was sowieso lastig vanwege het aantal decibellen van de ten gehore
gebrachte muziek. Die muziek was trouwens helemaal geen typische bebop, maar
moderne bigbandswing. Het artikeltje is niet echt geestig, maar de boodschap is
duidelijk: de wereld van de bebop bestaat uit nitwits, die van muziek geen benul hebben,
maar willen meedeinen op de hippe golven van de nieuwe muziekcultuur.
“De knuppel in het BOP-HOK. BEBOP: Kunst of waanzin?” van Sven Hanssen in het
tijdschrift Onze Lichte Muziek van april 1950, sloeg vergeleken bij het voorgaande een
veel radicalere toon aan. Voor deze auteur was bebop een met vooropgezette

19

bedoelingen uitgedokterde jazzstijl, die geld op moest gaan brengen. Want in Amerika,
wist hij, was nieuw synoniem met geld, veel geld. Dizzy Gillespie was de uitvinder van
bebop en de plaats van handeling was de Royal Roost Club in New York. 64 Al deze
feiten zijn onjuist. Hanssen schaarde zich onder diegenen voor wie bebop niets anders
was dan fenomenale, maar “koude techniek”, gespeeld in een “moorddadig” tempo
zonder een “greintje gevoel”. Ook hier vinden we de inmiddels bekende tegenstelling
tussen rationaliteit en emotie. Hanssen illustreerde zijn eigen emoties verder met
retorische vragen als: “Gij dwepers met be-bop, wilt mij toch niet doen geloven, dat het
zingen van ‘doedoedoeledidia’ en ‘babalebaba’ nog iets te maken heeft met kunst?” 65
Het dansen op bebop, zoals hij dat in Parijs en Londen zei te hebben waargenomen,
vormde een afschuwwekkende uitwas, die qua afstotelijkheid de muziek zelf nog
overtrof. Jitterbuggen, vervolgde Hanssen, was kinderspel vergeleken bij het
bebopdansen: “De jongens en meisjes (van 14 tot pl.m. 30 jaar) springen als idioten over
de dansvloer, terwijl de vrouwelijke partner afwisselend springt, in de lucht wordt
gegooid en over de vloer wordt gesleept (...).” En hij voegt daaraan toe: “In Parijs heb ik
een meisje op één avond driemaal bewusteloos in elkaar zien zakken..” Bebop werkte als
opium, stelde hij vast, als je er eenmaal van geproefd had, was je verloren. Men danste
zich in trance, in een soort van delirium. En dat avonden achtereen. Aan bebop werd
alles geofferd. De conclusie moest dan ook luiden dat bebop waanzin was. 66 Deze
tendentieuze uitvergroting van bijkomstige dansincidenten (op bebop werd doorgaans
minder gedanst dan dit relaas wil doen geloven) spreekt voor zichzelf.
De volgende uitgave van OLM, mei 1950, bevatte een reactie op Hanssens aanval op de
bebop. De briefschrijver had zich geërgerd aan het ongunstige oordeel van iemand die er
geen blijk van gaf ook maar iets van bebop te begrijpen. Bovendien was Dizzy Gillespie
niet de “uitvinder” van de bebop; het brein achter de beweging zou Thelonious Monk
zijn. 67 De redactie maakte een voorlopig einde aan dit gehakketak door te verwijzen naar
het boek Inside Bebop van de Amerikaanse criticus Leonard Feather, waarin bebop als
een synthese van de ideeën van diverse musici wordt beschreven. Maar de redactie zelf
was ook bepaald niet gecharmeerd van de bebop. Het meinummer zette het volgende
bijschrift bij de omslagfoto van een deel van de band van Ellington, die ter gelegenheid
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van een op handen zijnd optreden in ons land werd geplaatst: “Intussen schijnt het dat
Ellington de jazz vaarwel heeft gezegd, want de (naar wij hopen onware) berichten
weten ons te vertellen, dat hij zich is gaan specialiseren op...bebop!? Als dit waar is,...
ach, poor Duke!” 68
Weer een andere medewerker deed in dezelfde uitgave op zeer negatieve wijze verslag
van het 16e Zaans Jazz Festival. “Voor de bebop”, begon hij zijn tirade, “kennen wij
helaas nog maar steeds één kwalificatie: neurose-muziek in een neurose-tijd.” 69
Driekwart van de beschikbare speeltijd bleek bestemd te zijn geweest voor rebop en
swing. In zijn recensie zette hij deze wanverhouding omgekeerd evenredig recht:
driekwart ervan besteedde hij aan het enige oude-stijlorkest en een kwart aan een
scheldpartij op die bebop. “Dan krijt ons harte”, schreef hij, bij het horen van “eindeloze
toonladders, die ergens in het niet beginnen en er eindigen.” 70 Met kwalificaties als: “De
zotte zenuwopwinding zonder doel, de hysterische instrumenten, die wolken
uiteenscheuren, zo hoog moeten zij gillen,” gaf hij uiting van zijn gevoelen over de
nieuwe muziekstroming. 71
De waanzinnige notencascades die het kenmerk van bebop zouden zijn, werden in het
maandblad van de Stan Kenton Fan Club, Artistry & Rhythm, in oktober 1951 breed
uitgemeten. Ene Dick Sealand had bebop op platen beluisterd en sprak van
“alleronmenselijks” te keer gaan op een trompet. En Dizzy Gillespie speelde “iets dat
men nog muziek durfde noemen.” 72 Op een jamsession bleek hem de realiteit nog
kwalijker dan de platen hadden doen vermoeden: “Veel, Vlug en Vals. De Heren die
deze zogenaamde be-bop ‘spelen’, zij gillen, rammen, loeien en daveren er precies op
los zoals ze zelf willen, zonder zich aan iets of iemand om hen heen te storen.” De kroon
spande een Gillespie qua notenvloed nog overtreffende collega, die dit huzarenstukje
alleen maar wist te volbrengen door een erwt in zijn mondstuk te laten meetrillen. 73 Het
artikel is stellig bedoeld om de voor velen onbegrijpelijke technische acrobatiek
belachelijk te maken. Evengoed is het merkwaardig dergelijke formuleringen
opgetekend te zien in een fanzine van nota bene een van de meest progressieve
jazzbandleiders van die tijd.

21

Onder de titel: “Moet dat gebop doorgaan?” gaf Jan Pen, de latere hoogleraar economie
in het krantje van de Haagse Jazz Club van november 1951, lucht aan zijn ongenoegen
over het te uitvoerig boppen op clubavonden. Dat moest ophouden, aldus Pen, omdat
“deze hikkerige, chromatische loopjes, deze unisone-draaitjes, dit hele glibberige
gefriemel binnen de vijf minuten vervelend wordt.” Maar, voegde hij eraan toe, als zou
blijken dat hij zich vergiste, dat de huidige leden van de club dit “misselijke muziekje”
wel op prijs stellen, “dan vooral doorgaan met glibberen.” 74

Evenals alle andere hier aangehaalde uitspraken over de bebop, had die van Jan Pen
maar één doel: het gemoed luchten. Een aantal jazzliefhebbers en scribenten had een
hartgrondige afkeer van de onbegrijpelijke bebop met elkaar gemeen en om dat te laten
blijken kozen ze voor scheldpartij of ridiculisering. Deze soms humoristisch bedoelde
reacties hadden als serieuze kritiek niets om het lijf, maar hebben bij de in verwarring
verkerende liefhebbers wellicht de nodige schade aangericht.

New Orleans jazz en bebop
Eind 1950 verscheen een vrij specialistische behandeling van de verschillen tussen New
Orleans jazz en bebop in The 45 Club News. Het artikel, getiteld “Een vergelijking
tussen New Orleans en bop vanuit puristisch standpunt”, was van de hand van Michiel
de Ruyter, de latere criticus en radiopresentator. 75 De Ruyter, zelf muzikant in een oudestijlband, had aanvankelijk weinig waardering voor bebop kunnen opbrengen. Dat
weerhield hem er overigens niet van veel naar bebop te luisteren en er soms ook plezier
aan te beleven. Hij vergeleek beide genres aan de hand van een vijftal criteria:
collectiviteit, functionaliteit van het instrumentarium, thematisch materiaal, tempi en
geestelijke sfeer. De twee laatste werden gecombineerd, omdat ze naar zijn opvatting ten
nauwste samenhingen.
Het eerste punt leverde al meteen een onderscheid op, dat bij De Ruyter in het nadeel
van de bebop uitviel. In de New Orleans jazz werd collectief geïmproviseerd,
ondersteund door een ritmegroep; elk instrument voerde zijn specifieke taak uit tot heil
van het geheel. Een sociale en democratische structuur dus, waarbij een door de musici
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vrijwillig aanvaarde leider regulerend optrad. In de bebop bestond daarentegen geen
collectieve improvisatie; de thema’s werden door de melodiegroep veelal unisono
gespeeld, waarna de musici om beurten solistisch hun verhaaltje konden vertellen. Deze
musici, zei De Ruyter, waren “individualisten geworden, om niet het sterker - a-socialen
- te gebruiken.” 76 Het is evident dat De Ruyter het collectivisme van de New Orleans
muziek in hoge mate waardeerde, ook al sprak hij zich niet expliciet zo uit.
De functieverdeling over de verschillende instrumenten, legde De Ruyter uit, verschilde
in de New Orleans jazz hemelsbreed van die in de bebop. De trompet speelde in de New
Orleans jazz de ‘lead’ (de melodie); de trombone blies een tweede stem met langere
noten en gaf door middel van glissandi de akkoordovergangen aan; de klarinet
improviseerde hiertussen door en gebruikte meer noten dan de andere instrumenten. In
de bebop speelden alle melodie-instrumenten hetzelfde en gebruikten allemaal hetzelfde
grote aantal noten. Zelfs op een trombone of een bas, die hiervoor naar hun aard
ongeschikt waren, werden volgens De Ruyter ook zoveel noten gespeeld. Die zou men
er niet op moeten willen spelen, oordeelde hij. Hij betreurde de aldus doorgevoerde
uniformisering, wat mogelijk terug te voeren is op zijn nogal sterke fixatie op de New
Orleans jazz. Verder had de bebop weinig behouden van de drie à vier melodische
gedeelten, waaruit veel nummers in de New Orleans stijl bestonden. De bebop, evenals
trouwens de swing ook al, richtte zich voor het thematische uitgangspunt op het veelal
uit 32 maten bestaande songschema. Daarvan was driekwart melodisch identiek, slechts
acht maten vormden daarop een variatie. (De Ruyter doelde op het zogenoemde aabaschema, waarvan het tussenstuk (b), ook wel bridge geheten, de variatie bevat).
Beide laatste criteria behelzen gevoelskwesties, vond De Ruyter, waardoor hij er niet
diepgaand op in ging. Het kwam er kortweg op neer dat “bop gemiddeld in een sneller
tempo wordt gespeeld dan N.O.” en dat “de geestelijke sfeer welke uit de bop spreekt
deze in het nadeel stelt ten opzichte van de N.O. muziek. Meestal wordt het zo uitgelegd
dat de geest van de tijd uit de bop spreekt - het technisch kunnen, maar niet minder de
chaos van deze wereld.” 77 Maar, zo vroeg hij zich af, waarom zouden wij ons best
moeten doen de tijdgeest in de muziek tot uitdrukking te brengen als de jazz er juist was
om te ontspannen? Tenslotte sprak De Ruyter een zekere waardering uit voor de
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uitbreiding van de harmonische en ritmische mogelijkheden, zoals die in de bebop
gestalte had gekregen, alsook voor de soms gecompliceerdere solo-opbouw.
De enige reactie hierop kwam van een musicus, Fred Loggen, destijds bassist bij Pia
Beck en de combo’s van pianist Guus van Manen. Op een drietal punten vocht hij De
Ruyters uiteenzetting aan. In de eerste plaats viel hij over de bewering als zou bop steeds
unisono worden gespeeld. Aanvankelijk gebeurde dat ook wel, gaf hij toe, maar de
bopmusici waren intussen “verder gegaan;” de boporkesten van Miles Davis, Tadd
Dameron en Lennie Tristano waren daarvan voorbeelden, aldus Loggen. 78 Met dit
“verder gegaan” bedoelde hij vermoedelijk dat het rigide unisono-model doorbroken
werd en dat aan de bebop via arrangementen een persoonlijker invulling werd gegeven.
Verder was bop, zei Loggen, niet aan tempo gebonden en bestond voor hem blijkbaar
het eigen karakter van instrumenten niet, want naar zijn oordeel konden op trombone of
bas uitstekend bopsolo’s gespeeld worden. 79 Dat dit problematisch zou zijn had De
Ruyter overigens nooit beweerd.
Na Michiel de Ruyters vergelijking van beide stijlen vanuit een puristisch oogpunt,
verscheen er een half jaar later in het tijdschrift Rhythme een stukje dat de verschillen
door een moderne bril bekeek. Onder de titel: “Beter?” trachtte redacteur Dick Bezemer
enkele misvattingen recht te zetten. Hij weet die aan gebrek aan muziekkennis, muzikale
ontwikkeling en/of muzikaliteit. 80 De boppers werd verweten dat hun technisch
geavanceerdere muziek koud en gevoelloos was (cool jazz). Maar, zei Bezemer, dat is
onzin, want de soli van de meest vooraanstaande musici bezitten een zekere warmte en
tederheid.
Cool jazz was feitelijk een variant van de bop, waarbij de soms springerige thema’s en
razende up-tempo uitbarstingen van het eerste uur werden ingedamd door een wat
gelijkmatiger speeltrant en meer sophisticated arrangementen.
Maar om bop en cool jazz te kunnen waarderen, vervolgde Bezemer, diende de luisteraar
besef te hebben van muziek en akkoorden; anders bleef de essentie van het gebodene
een gesloten boek voor hem. Hoe zou hij moeten beoordelen of de soli al dan niet
muzikaal verantwoord waren? De oude stijl vergde minder muzikale ontwikkeling
omdat deze eenvoudiger van structuur was. Vandaar ook dat die zich in een grotere
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populariteit mocht verheugen. De levendigheid van de muziek en het enthousiasme
waarmee werd gespeeld garandeerden volgens Bezemer nog geen kwaliteit. De evolutie
van de jazz liep parallel met die van de techniek en daarmee tevens met de ideeën en
opvattingen van de uitvoerenden. Louis Armstrongs technische mogelijkheden kwamen
overeen met zijn simpele opvattingen, verklaarde Bezemer. Maar de bebop van Dizzy
Gillespie zoals “sommige vier-noten-op-de-tel ideeën”, vereisten een grotere technische
vaardigheid. 81 De tegenstanders van de bebop konden vanwege hun onderontwikkelde
muzikaliteit het melodische verloop gebaseerd op het harmonische schema niet volgen.
Bezemer benadrukte hier wat Delaunay voor hem ook al had beweerd. Daar lag de
oorsprong van de bezwaren die tegen het zogenaamde techniekmisbruik werden
ingebracht.
Ook al heeft Bezemer ongetwijfeld gelijk met zijn bewering dat een betere muzikale
scholing de appreciatie van meer sophisticated muziek vergemakkelijkt, dat is niet de
enige voorwaarde. Natuurlijk is het juist dat bebop technisch gesproken op een hoger
niveau staat dan de oude jazz. En kennis van harmonische progressies is dan ook
absoluut een voordeel bij het beluisteren van bebop. Maar muzikaliteit is een complex
begrip dat niet eenduidig aan kan geven waarom oude stijl-liefhebbers de bebop
techniekmisbruik verwijten. Waarschijnlijk was het probleem eerder het onvermogen
om in de bebop diezelfde spontaniteit, die de oude jazz (blijkbaar) zo aantrekkelijk
maakte, te ontdekken.

***
In Rhythme van juni 1951 stelde Frans Friso zich onder meer de vraag of de oude jazz
langzamerhand geen antiquarische liefhebberij was geworden. Immers, zo redeneerde
hij, de jonge mensen van nu kennen de oude jazz alleen uit de literatuur en van oude
platen. Voor de revivaljazz, zei Friso, hadden die oude opnamen overigens een
voorbeeldfunctie, vooral juist omdat de New Orleans musici van weleer vrijwel allemaal
uit de tijd waren, of binnen afzienbare jaren dood zouden zijn. Zoals de kunstliefhebber
“oude gravures verzamelt, stoffige beeldjes koopt of naar primitieve schilderijen speurt,
zo is er op het ogenblik onder jazzliefhebbers een grote vraag naar ‘oude’ platen.” 82 Het
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was overigens onzeker, stelde Friso, of de “bebop en aanverwante vormen als jazz
konden gelden.” 83 Als dat niet zo was, vreesde Friso, was de jazz voltooid verleden tijd
met slechts historische waarde.
Michiel de Ruyter kwam tegen deze pessimistische visie in verzet in het
augustusnummer. Oude jazz wordt heden ten dage druk beoefend en is dus een levende
muziek, zo reageerde hij (cursivering H.K.). Hij vond dat New Orleans jazz het
verdiende om, evenals dat het geval was met de muziek van klassieke componisten, “in
de belangstelling te worden teruggebracht vanwege zijn muzikale waarde.” 84 De New
Orleans jazz moest als het ware gecanoniseerd worden. De Ruyter weet het feit dat
zwarten geen deel hadden aan de revival aan discriminatie. Omdat de zwarte als
onvolwaardig werd beschouwd, zo betoogde hij, zag die zich gedwongen de blanke te
imiteren en om dus veel van de westerse cultuur over te nemen. Dat verklaarde voor De
Ruyter het “modernisme” in de zwarte muziek.
Bij De Ruyters gezichtspunten kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst. De
zwarte populaire muziek van die tijd was de rhythm & blues, niet de bebop of de revival
jazz. De literatuur is hierover unaniem. Zo merkt Nelson George in The Death of
Rhythm & Blues (1988) op, dat rhythm & blues de dominante dansmuziek werd in het
naoorlogse Amerika. De ritmiek van de door experimenten ontstane bebop “was
impossible for most dancers to follow.” 85 Ook Just My Soul Responding, Brian Wards
monumentale studie van de rhythm & blues, wijst erop dat jazz na de jaren dertig niet
langer de populaire muziek van de zwarte massa’s was: (...)”it had generally failed to
‘extend itself into the black community’ in the same way as Rhythm & Blues.” 86
Van dit soort ontwikkelingen had men in het naoorlogse Nederland echter nauwelijks
weet. Misschien kwam daarom de vraag niet op, of het

zin had de al lang

uitgekristalliseerde New Orleans muziek, ontstaan in de jaren twintig in een ander
maatschappelijk klimaat, drie decennia later te reconstrueren en dan “levend” te noemen.
De oude jazz had als “levende muziek” betrekking op de voornamelijk blanke
revivalbeweging. Of moet men de oude jazz inderdaad zien als museummuziek?
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De hier uiteengezette verschillen tussen oude jazz en bebop hadden vooral betrekking op
de tegenstelling collectiviteit-individualiteit. Oude jazz was voor de musici veel meer
een gezamenlijke en gelijkgestemde beleving dan de bebop. In de bebop speelde
persoonlijke techniek een overheersende rol – een techniek die bovendien steeds verder
geïndividualiseerd werd door eigen arrangementen. Over de veranderingen in
harmonisch en ritmisch opzicht werd echter met geen woord gerept.

Verdraagzaamheid
Ofschoon er van meet af aan liefhebbers en journalisten waren, die tolerantie predikten
of zich tegen muzikale geborneerdheid keerden, gebeurde dat eigenlijk steeds terloops.
Vanaf circa 1950 begonnen enkele scribenten er echter speciale artikelen aan te wijden.
Zij verzetten zich tegen wat zij zagen als het blikvernauwende purisme van sommige
verdedigers van de oude stijl-jazz. De al voor de oorlog actieve jazzpropagandist Henk
Niesen jr. was zo iemand. In het maandtijdschrift Philharmonic van april 1950
herinnerde hij eraan dat de eerste jazzaanhangers in de jaren twintig net zo min voor vol
waren aangezien als nu de modernisten.” 87
In vergelijkbare termen liet Bob Leenart, lid van de Haagse Jazzclub, zich anderhalf jaar
later uit. In De Radiobode van 7 oktober 1951 schreef hij ter introductie van zijn jazzprogramma een stukje over het luisteren naar jazz. Het was onjuist, vond Leenart, om je
uitsluitend en alleen tot oude jazzmuziek te beperken en nooit de moeite te nemen een
moderne plaat te beluisteren. Omgekeerd was het even onjuist dat New Orleans platen
door modernisten ouderwets en belachelijk gevonden werden. “Indien wij iets van
jazzmuziek willen begrijpen, moeten wij alle geledingen bestuderen en dan ook de Hill
Billy-, Creole-, Spiritual-, Gospelsongs etc. beluisteren. Vooral Volksmuziek uit alle
windstreken, zelfs die van de Europese landen.” 88
In zijn rubriek “Ik dacht zo...” in het tijdschrift Rhythme, ondernam Anton Kop jr. ook in
1951 pogingen de tegenstellingen tussen puristen en modernisten te verzachten. “Laat
ons elkaar verdragen”, schreef hij, “elkaars standpunten begrijpen, natuurlijk onze eigen
voorkeur behouden, maar het daarbij laten.” 89 Dit pleidooi voor tolerantie werd hem
ingegeven door het uiteenvallen van de jazzgemeenschap. Voor de oorlog maakten de
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liefhebbers, ongeacht hun smaak en voorliefde, één front tegenover de vijandige
buitenwacht, aldus Kop. Maar sinds de bebop hier was doorgedrongen was dat front
uiteengevallen in boppers en New Orleans aanhangers. De eenheid was zoek,
tegenstanders van de bop verweten de boppers misbruik van techniek, terwijl omgekeerd
de boppers de oude stijlmusici smalend wezen op hun gebrek daaraan. Door die
tweespalt was de positie van de jazzliefhebbers verzwakt, vreesde Kop. 90
De daaropvolgende maand verhaalde Kop van een samenwerkingsverband dat de
Rotterdamse Jazz Sociëteit, een oude stijlclub en de bopclub, Jazz at the Ambassador,
met elkaar overeengekomen waren. Men had besloten elkaar niet langer te dwarsbomen
en de strijdbijl te begraven. De bopclub ging lezingen organiseren voor de oude
stijlclub. 91 Het leek erop alsof Kops bede verhoord was.
Ook de mei-aflevering van zijn rubriek stond in zeker opzicht in het teken van tolerantie.
Kop deed erin verslag van een interview dat hij de Engelse pianist Ralph Sharon, leider
van een in ons land optredende bopgroep, had afgenomen. Hij had zich erover verbaasd
dat dit bopsextet niet alleen dixielandnummers speelde, maar dat zelfs “volkomen
serieus en volgens de regelen der kunst” deed. 92 Sharon antwoordde desgevraagd dat zij
ten eerste dixieland speelden op verzoek van het publiek, maar daarnaast om aan te
tonen dat boppers dat ook konden. “Wij beschouwen dixieland niet als ‘comedy stuff’,
zoals veel orkesten, maar spelen het even serieus als bop.” 93 Voor dit moderne Engelse
jazz-sextet bestond de controverse tussen de jazzgenres in elk geval niet.
Een pleidooi voor zowel tolerantie als voor een bredere muzikale horizon gaf blijk van
een lofwaardige ambitie. Dat die niet zonder meer gerealiseerd kon worden, zal blijken
uit de volgende alinea’s.

Rel rond radioprogramma’s
Van juli 1951 tot en met april 1952 woedde er een heuse rel in de Nederlandse jazzwereld. Aanleiding vormde een korte serie radioprogramma’s voor de VPRO verzorgd
door ir. W.A. Eschauzier. De programma’s waren bedoeld om de jeugd wegwijs te
maken op het gebied van de jazz en duurden een kwartier. In een van de eerste
uitzendingen, waarin de geschiedenis van de jazz in vogelvlucht behandeld werd,
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draaide Eschauzier ter illustratie van de bop het nummer “52nd Street Theme” van een
Dizzy Gillespie combo. Zijn keuze wekte de toorn van Rhythme-redacteur Dick
Bezemer, omdat het nummer, afgezien van Dizzy’s solo, weinig te maken zou hebben
met bop. Tevens deed hij de VPRO de suggestie aan de hand in het vervolg een
deskundige in de arm te nemen of anders over de materie te zwijgen. 94
Het bewuste nummer is gebaseerd op het akkoordenschema van “I Got Rhythm”,
gecomponeerd door George Gershwin. 95 Volgens de vooraanstaande criticus Leonard
Feather is het nummer één van de weinige voorbeelden van polytonaliteit in de bop.
Daarnaast bevat het, zegt Feather, een solo van Gillespie die door het gebruik van
ingewikkelde harmonieën een complexere melodische structuur kent. 96 Het probleem
ligt dus gecompliceerd.
Grotere beroering ontstond toen Eschauzier op 14 november 1951 een hele uitzending
aan bop wijdde. Harm Mobach, lid van de Haagse Jazz Club en enkele jaren later
medewerker van het tijdschrift Rhythme, was ontstemd over de keuze van twee
opnamen, waaronder een van de big band van Dizzy Gillespie. Want Eschauzier zou op
grond van deze keuze de bebop hebben afgewezen. 97 Omdat hij kennelijk wist, zo
redeneerde Mobach, dat Gillespie iets met bebop te maken had, selecteerde Eschauzier
een opname die hem van pas kwam bij het verkondigen van zijn stellingen, “niet
beseffend dat hij muziek draaide waaraan bopliefhebbers zich nog meer ergeren dan
hijzelf.” 98
Maar Eschauzier meende het gelijk aan zijn zijde te hebben door de “cultureel
gevaarlijke aspecten van deze muziek te illustreren met die platen, waarin deze aspecten
overtuigend tot uiting komen.” 99 Hij voelde er overigens niet voor nogmaals op de
negatieve kanten van de bop in te gaan, ook al omdat dat niets nieuws zou brengen.
Zowel de Amerikaanse musicoloog Rudi Blesh als mr. C. Poustochkine hadden immers
reeds eerder de “feilen van de ‘moderne jazz’ op goed gefundeerde wijze” aan de kaak
gesteld. Maar hij kon het desondanks niet laten die “feilen” nog eens op een rijtje te
zetten: effectbejag, raffinement, gekunsteldheid en overontwikkelde techniek. Dat werd
allemaal afgezet tegen de gaafheid, de elementaire kracht en het evenwicht van de
authentieke New Orleans jazz. De “gevaarlijke aspecten” van de bop hielden in dat de
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zich hartstochtelijk aan de bop overgevende jongeren, de eigen klassieke toonkunst links
lieten liggen. “Een bedenkelijk cultureel symptoom,” zo oordeelde Eschauzier over de
passie voor “muziek waarin westers intellectualisme op ongelukkige wijze geënt is op
Afrikaanse dynamiek.” Voor wat betreft de authentieke jazz lag dat anders – daar
konden blanken wel verantwoord mee omgaan, maar dan alleen als aanvulling op hun
eigen muzikale cultuur. In deze tijd van “onrust, politieke spanning, angst,
techniekverheerlijking en culturele decadentie”, hadden wij de elementaire, ongerepte en
spontane geest van de echte jazz nodig als ontspannend element”, concludeerde hij. 100
Waarom vulde Eschauzier zijn zendtijd met pseudo-bop? Volgens Mobach deed hij dat
om de zijns inziens “gevaarlijke aspecten” te belichten. Mobach vond dat oneerlijke
voorlichting, vergelijkbaar met het illustreren van de lelijkheid van de oude jazz met een
waardeloze opname van de “Tiger Rag” van Louis Armstrong. En hij bestempelde het
idee dat bopliefhebbers de eigen muziekcultuur zouden verwaarlozen als onzin, want
hijzelf en veel geestverwanten hadden ook grote waardering voor verschillende
klassieke componisten. En bovendien waren er ook beoefenaren van de oude stijl-jazz
met grote waardering voor de moderne jazz. 101
Eschauzier gaf tenslotte toe dat de gewraakte platen niet representatief waren voor goede
bop. Maar de meeste platen die men zich in een goedgesorteerde platenzaak voor kon
laten spelen behoorden nu eenmaal tot die “verkeerde” bop-muziek. Mobachs “Tiger
Rag” als voorbeeld van slechte oude jazz was irrelevant, omdat daarin “reeds tal van die
ongewenste, gevaarlijke elementen (effectbejag, gewildheid, onevenwichtigheid enz.)
aanwezig waren, die zich naderhand in de bebop nog meer ontwikkelden, maar dan in
een geraffineerde en wellicht daardoor nòg decadenter vorm van would-be kunst.” 102
Hier zien we dus, volgens Eschauzier, de tegenstelling tussen de authentieke oude jazz
en de artificiële bebop, die alles wat spontaan en eerlijk was aan de jazz tenietdeed.
Mobach wees het argument dat de keuze voor de “verkeerde” bebop terecht gebaseerd
was op het bop-aanbod in platenwinkels volledig af, temeer omdat Eschauzier in de
eerste drie uitzendingen zijn voorbeelden juist niet had gebaseerd op wat in de winkels
te vinden was. En hij benadrukte weer dat Eschauzier, door de “Tiger Rag” te zien als
een begin van het effectbejag dat in de bebop tot extremiteiten zou leiden, “hoegenaamd
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niets van bebop begrijpt.” 103 Overigens bleef Eschauzier volhouden dat de “goedkopere
vorm” van bebop wel degelijk representatief was. Als we hem mogen geloven vond een
relatief groot deel van het bebop kopende publiek die muziek zo slecht nog niet.
Ook het maandblad Rhythme reageerde op de radioserie. Redacteur S.W. Peter, wiens
eigenlijke naam Peter Sweens was, deed verslag van zijn wederwaardigheden tijdens een
lezing van Eschauzier voor de Eindhovense volksuniversiteit. Hij was daar poolshoogte
gaan nemen naar aanleiding van Eschauziers negatieve uitlatingen over de bebop in de
bewuste radiouitzending.” 104 Het was Sweens opgevallen dat Eschauzier geen enkel
bewijs leverde voor zijn uitspraak dat volksmuziek, en dus ook jazz, zich niet
ontwikkelde. Ook de zogenaamde verwerpelijke gespletenheid van de bop, dat wil
zeggen, de Afrikaanse, Europese en Amerikaanse herkomst van de elementen waaruit
bop was samengesteld, werd niet nader verklaard. Welke muziek is in die zin niet
gespleten? vroeg Sweens zich af. “New Orleans jazz”, betoogde Sweens, “is gespletener
dan wat ook”, beïnvloed als hij was door Ierse, Schotse, Franse, Italiaanse, Spaanse en
Amerikaanse muziek. Maar over deze verwerpelijke gespletenheid hoorde je Eschauzier
niet, aldus Sweens. En wie componisten als bijvoorbeeld Grieg (“Anitra’s dans”) of
Tsjaikovski (“Notenkrakers-suite”) beluisterde, hoorde ook tal van “vreemde” elementen
waar niemand ooit over was gevallen. Afrondend stelde Sweens de vraag waarom
Eschauzier en zijn medestanders niet accepteerden dat de zwarte “orthodoxe
volksmuziek” geëvolueerd was tot een “moderne vorm. Een vorm, die de muzikale
kwaliteiten (improvisatie, uiten van eigen gevoel, ‘swing’) er van heeft behouden, maar
waarin de uitvoerenden hogere technische intelligentie gebruiken om hun muzikaalschone ideeën te uiten.” Evenmin als andere vormen van jazz dat zijn, is de bop voor
normale en geestelijk gezonde mensen verderfelijk, zo besloot Sweens zijn artikel. 105
Poustochkine nam het op voor de stellingname van Eschauzier tegen de ontwikkeling
die de jazz had doorgemaakt. 106 Hij onderkende de ongezonde sfeer van de bebop,
waardoor het voor hem alleszins begrijpelijk was dat Eschauzier in de luttele minuten
die hem ten dienste stonden allereerst de excessen had willen demonstreren. Vervolgens
bracht Poustochkine een correctie aan op de interpretatie van het begrip gespletenheid.
Omdat de bop het met elkaar onverenigbare zou bevatten, sprak Eschauzier van twee
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stadia, het “primitieve stadium” en het “vergevorderde cultuurstadium,” die klakkeloos
op elkaar werden geplakt. En dat was niet het geval bij de New Orleans muziek, aldus
Poustochkine. De zwarte nam “slechts enige primaire bestanddelen over uit de muziek
van de blanken, zoals melodische ideeën en een vrij simpele accoordengang.” 107
In deze opvatting was New Orleans jazz niet gespleten, omdat die als volksmuziek
slechts enkele elementaire delen van de blanke muziek had overgenomen. Dit was
geheel conform het idee dat authentieke volksmuziek een statisch karakter heeft en zich
niet of slechts ten dele ontwikkelt. Harold Courlander zegt er in zijn Negro Folk Music,
U.S.A. (1963) dit over: “Folk music is a community tradition; it has immediate meaning
in its own environment, is more often than not functionally integrated into community
life, and is conservative and slow to change. Such changes and variations as occur come
about through mis-hearing, mis-remembering, misunderstanding, and the blending and
confusion of different things, plus adaptation of old materials to new settings and or
situations.” Er doen zich in deze levende muziek weliswaar vernieuwingen en invloeden
voor, maar “there is little value placed on ‘newness’ or ‘variation’ as such.” 108 De door
Sweens genoemde gedifferentieerdheid van de invloeden die op de jazz hadden
ingewerkt, is hier irrelevant, omdat zij tot de basale ‘melodische ideeën’ zouden
behoren. Het resultaat van de beboprevolutie kon echter volgens deze gedachtegang niet
langer als jazz geclassificeerd worden. De authentieke jazz had zich elementen uit de
hoogontwikkelde westerse muziekcultuur toegeëigend, zodat er een hybride, gespleten
product was ontstaan.

De eminente musicoloog, componist en auteur Gunther Schuller gelooft dat de
uitspraken van puristen aangaande het belang van spontaniteit in de “echte” jazz
gebaseerd zijn op een subtiel racisme. Hij stelt dat een aantal dikwijls onbewuste
aannames en stereotypen ten aanzien van zwarten eraan ten grondslag ligt: “to wit ‘they
can’t read music - and aren’t they blessed in that?’; to wit ‘they are wonderfully
spontaneous, undisciplined primitives and create out of the uncomplicatedness of their
primal instincts, unencumbered by Western civilization’; or ‘they are perfectly suited to
that non-intellectual music called jazz,’ and so on and so forth.” 109 Het is zeer wel
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mogelijk dat Schuller gelijk heeft, want toen met de komst van de bebop de jazz zich op
een hoger muzikaal plan begaf, werden juist de genoemde vooroordelen volop
uitgespeeld. Maar daarnaast kunnen bij minder muzikaal geschoolden, gewend als zij
zijn aan de vertrouwde transparante structuren van de oudere jazz, de onstuimige en
ondoorgrondelijk lijkende solo-escapades van de bebopmusici onbegrip en dus frustratie
oproepen. En dat heeft natuurlijk met racisme niets van doen.
Tenslotte was er nog de in de radiouitzending uitgesproken gedachte dat bebop
verworpen moest worden omdat zij de schaduwzijde van de moderne tijd vertolkte.
Waarom Eschauzier dat vond blijft onopgehelderd. Maar Poustochkine bracht zijn
mening wel onder woorden. In de bebop, zo stelde hij, “klinkt geen opwekkende
‘boodschap der bevrijding’ door, zij is geheel en al negativistisch en pessimistisch van
instelling, opgejaagd en overspannen in haar uitbundigheid, moedeloos en apathisch in
haar ogenblikken van ‘koele’ ingetogenheid.” 110 Bebop zou, kortom, geen positieve
uitstraling hebben.

Conclusie
Was vlak na 1945 bigbandswing onderwerp van heftige discussies, vanaf eind jaren
veertig raakte de Nederlandse jazzwereld ernstiger verdeeld vanwege een nieuw soort
jazz: rebop, bebop of kortweg bop genaamd. Deze muziek bleek zo volslagen anders dat
aanvankelijk vrijwel niemand er vat op wist te krijgen. Maar naarmate men er via de
radio en de grammofoonplaat meer vertrouwd mee raakte, ontspon zich een felle
richtingenstrijd: aanhangers van de oude stijl-jazz contra de liefhebbers van de bebop.
De aanhangers van de oude stijl, die de jazz zoals die zich tot circa 1930 ontwikkeld had
onder andere door middel van revivalorkesten in ere hield, zagen zich geconfronteerd
met een op tal van onderdelen sterk afwijkende muziek. Ze begrepen er weinig van, het
sprak hen niet aan en de nieuwe muziek werd soms afgedaan met agressieve en
gekscherende taal. Toen echter al spoedig bleek dat deze bebop hier en daar wel degelijk
in de smaak viel, zette het oude-stijlfront het offensief in. Volgens de aanhangers van de
klassieke jazz had bop met oude stijl niets te maken, omdat hij het de primitieve,
spontane en authentieke sound van de oude jazz ontbeerde. De onbegrijpelijke en
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daardoor negatief beoordeelde technische virtuositeit van de bop stond haaks op de
transparante structuur van de New Orleans jazz. De dikwijls in up-tempo gespeelde bop
zou daarnaast te zeer een reflectie zijn van de door technologische vernieuwingen
gedomineerde, onzekere en zelfs angstige nieuwe wereld. De zwarte scheppers van de
bop zouden ook op oneigenlijke wijze gebruik hebben gemaakt van bepaalde westerse
muzikale ontwikkelingen. Hun eigen ontwikkelingsproces bevond zich volgens critici
nog op een dermate laag niveau dat de incorporatie van bijvoorbeeld geavanceerde
harmonieën de muziek een grillig en onevenwichtig karakter verleende.
Voorzover de liefhebbers en sympathisanten van de bop een helder omlijnd beeld van
de muziek hadden - maar daaraan mankeerde het nogal eens - verdedigden zij haar met
verve tegen de traditionalisten. In diverse debatten wezen de verdedigers van de bop
keer op keer op de huns inziens logische ontwikkeling van deze muziek uit voorgaande
vormen van jazz. Wie goed luisterde begreep, zo betoogden zij, dat de bop helemaal
geen wezensvreemde jazzmuziek was, maar andere middelen gebruikte om identieke
elementen vorm te geven. Opvallend was dat de ritmische innovaties van de bop
nauwelijks aandacht kregen, terwijl deze toch essentiëler zijn dan de harmonische.
De jazz als zwarte volksmuziek, die nauwelijks aan een evolutieproces onderhevig zou
zijn, werd door aanhangers van de oude jazz gezet tegenover de rijkelijk van blanke
elementen gebruikmakende bop. Bop mocht dus geen jazz genoemd worden.
Authenticiteit met daaraan gekoppelde waarden als spontaniteit en ongekunsteldheid
was vanuit dit perspectief van essentiële betekenis voor het wezen van de jazz. Bop was
in deze visie een mede door commerciële motieven ingegeven corruptie van wat eens zo
zuiver was.
Behalve onvermurwbare voor- en tegenstanders waren er ook commentatoren die een
tolerante houding jegens oude stijl en bop bepleitten. Voor hen hadden beide vormen
bestaansrecht en men diende, ongeacht persoonlijke voorkeur, begrip voor elkaar op te
brengen en elkaars muziek te gedogen. Een intern verdeelde jazzgemeenschap zou een
verzwakte positie innemen tegenover een de jazz toch al dikwijls ongunstig gezinde
buitenwereld. Maar deze wens om tot verzoening te komen bleef onvervuld. De
standpunten leken zich eerder te verharden dan dat er van enige toenadering sprake was.
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De polemiek rondom de radiocauserieën van Eschauzier bewees andermaal dat voor
puristen de bebop als jazzmuziek onacceptabel was. Hun onvermogen de nieuwe jazz te
zien en te waarderen als een geactualiseerde vorm van wat in het begin van de twintigste
eeuw was ontstaan, bleef de gemoederen verhitten. Argumenten bleken ontoereikend om
de partijen tot elkaar te brengen. Vanaf het begin van de jaren vijftig trokken de
aanhangers van de traditionele jazz en de modernisten gescheiden op; ze hadden ieder
hun eigen infrastructuur met clubs, podia en nieuwsvoorzieningen. Clubs met een
pluriform jazzbeleid was doorgaans geen lang leven beschoren. Natuurlijk, er waren
breed georiënteerde liefhebbers die bij elke jazzvorm iets van hun gading vonden. Hun
aantal bleef echter relatief klein. De beleving van jazz leek toch een meer persoonlijke
aangelegenheid, gestuurd door emotionele factoren die zich moeilijk rationeel laten
verklaren of beïnvloeden.
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Jazz op de radio

De komst van de radio aan het begin van de twintigste eeuw bracht een cultuurschok te weeg.
Verguisd in religieus-conservatieve kringen om de verderfelijke invloed die de radio zou
uitoefenen en hartstochtelijk toegejuicht door progressief ingestelde geesten vanwege de
blikverruimende werking ervan, was deze uitvinding het onderwerp van heftig debat in het
verzuilde Nederland. Desondanks groeide de radio binnen relatief korte tijd uit tot een
massamedium. Even snel werden omroepverenigingen opgericht die ieder een maatschappelijke
zuil vertegenwoordigden en de strijd om luisteraars aangingen om hun gedachtegoed te
verdedigen. 1
De Algemeene Vereeniging Radio Omroep (AVRO) beet de spits af in 1923, hoewel pas in 1928
die naam werd aangenomen. De AVRO vertegenwoordigde geen bepaalde godsdienstige of
ideologische stroming, maar benadrukte het liberale element in die zin dat zij een algemene,
nationale omroep voor iedereen wilde zijn. Toch hield deze omroep een zeker aura van liberale
welstand waartegen met name de socialistische omroep zich afzette.2 Het meer rechtzinnigchristelijke volksdeel schaarde zich achter de in 1924 opgerichte Nederlandsche Christelijke
Radio-Vereniging (NCRV), een organisatie die de “verbreiding van Gods boodschap tot in alle
uithoeken van het land” op zich zou nemen. 3 Voor de Katholieke Radio Omroep (KRO),
geboortejaar 1925, gold iets dergelijks, zij het uiteraard ten behoeve van de rooms-katholieke
Nederlanders. Ook van 1925 dateert de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs (VARA), de
socialistische omroep waarbij de niet-confessionele arbeidersbevolking zich thuis voelde. Als
voorlopige hekkensluiter fungeerde de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep (VPRO) die in
1926 begon met uitzenden. Deze vereniging, die eigenlijk een nationale omroep prefereerde
boven een verzuilde, beoogde een programmering vanuit vrijzinnig-christelijke opvattingen
waarin tevens humanistische tradities doorklonken. 4
Deze vijf radioverenigingen zaten vanwege hun min of meer verzuilde grondslag vast in het
zadel tot de Tweede Wereldoorlog, waarna de Duitse bezetting de radio langzaam maar zeker
nazificeerde en gelijkschakelde tot Nederlandsche Omroep. Na de bevrijding wisten de oproepen
een initiatief om hen definitief te vervangen door een nationale omroep succesvol te weerstaan.
Als overwinnaars traden ze uit de strijd te voorschijn en gingen ze gouden tijden tegemoet in de
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jaren vijftig. De radio werd het symbool van huiselijke gezelligheid; het was de tijd dat iedereen
dezelfde programma’s beluisterde in de beslotenheid van het gezin. 5 Of daarvan ook de jazz deel
uitmaakte en in welke mate, zal verderop wellicht duidelijk worden. Nu eerst iets over de
verhouding tussen de radio en de jazz.

Radio en jazz

Radio en muziek onderhouden een soort lat-relatie. Het zijn zelfstandig bestaande entiteiten, elk
met eigen aspiraties, die niettemin op elkaar zijn aangewezen. Toch is de werkelijkheid minder
eenduidig dan het misschien op het eerste gezicht lijkt. Is radio zonder muziek ten enenmale
onvoorstelbaar, andersom ligt het iets ingewikkelder. Muziek is uiteraard altijd en overal
gemaakt en beluisterd, maar trad pas dankzij de radio uit haar nationale en regionale isolement
om wereldwijd verrassing en genot te verschaffen alsmede erkenning te verwerven. Kortom:
radio bracht alle mogelijke muziek in de huiskamers van miljoenen.
Vooral voor de jazz was de radio van fundamentele betekenis. Zonder dit medium had de
verbreiding van de jazzmuziek eigenlijk nooit kunnen plaatsvinden. Want een muzieksoort die in
essentie niet genoteerd staat, onder andere vanwege zijn hoog improvisatorisch gehalte en
klankkleur-manipulaties, heeft naast concerten andere verspreidingskanalen nodig: de radio en
de grammofoonplaat.
Radio en jazz ontstonden aan het begin van de vorige eeuw in een tijd van verandering,
vernieuwing en modernisering op bijna elk terrein. Er ontwikkelde zich in de loop der jaren een
welhaast symbiotische samenhang, die vooral in de jaren dertig zijn vruchten afwierp.
Radiouitzendingen speelden een cruciale rol bij de popularisering van de swingstijl. Talloze
swing- en dansorkesten hebben hun bekendheid aan de radio te danken. 6 Een voorbeeld: De
criticus, talent-scout en latere platenproducer John Hammond hoorde in de jaren dertig toevallig
op zijn autoradio de Count Basie band in een live-uitzending vanuit de Reno Club in Kansas
City. De muziek maakte op hem zo’n indruk dat hij besloot ter plekke poolshoogte te gaan
nemen. Het leidde behalve optredens in New York en andere steden tot een platencontract. Maar
wat belangrijker is, het vormde voor Basie tevens de inleiding tot een grandioze carrière in de
jazzbusiness. 7
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Maar ook tijdens de Tweede Wereldoorlog en in de jaren vijftig bleef de radio als propagandamedium voor jazzmuziek van groot belang. Het uitzenden van muziek op grammofoonplaten,
meer nog dan livemuziek was de snelste manier om muziek en musici bekendheid te verschaffen.
De Duitse “jazzpaus” Joachim Ernst Berendt gaat nog enkele stappen verder met zijn bewering
dat de jazz vanaf het begin steeds weer gekarakteriseerd is als “die eigentliche Radiomusik par
excellence (...), und zwar nicht nur aus künstlerischen, sondern auch aus technischen Gründen.” 8
Al in 1924, zo onderbouwt hij zijn stelling, zou het raakpunt tussen radiotechniek en creatieve
contemporaine musici verklaard zijn door de “besonderen Stimmung diskreter Tollheit” die de
jazz zou oproepen. 9 Hij is echter overtuigender waar hij uitlegt dat jazzmuziek meer dan enige
andere muziek de microfoon als technologisch hulpmiddel nodig heeft. Niet alleen als
versterkingsmechanisme voor solisten die in het akoestisch geweld van een big band ten onder
zouden gaan, maar vooral voor vocalisten. De microfoon is van onschatbare waarde gebleken bij
het ontwikkelen van specifieke zangtechnieken zoals stemvervorming, frasering en dynamisch
contrast. 10 Zo ontdekte Bing Crosby al vroeg in de jaren twintig de mogelijkheden van dit
medium. Het was, zoals zijn biograaf Gary Giddens beschreef, een historisch moment: “Bing’s
innovative perfection of a new instrument, the microphone. It was his ultimate ally, perfectly
suited to his way with dynamics and nuance and timbre. As he explored gradations in projection,
Bing collaborated with the electric current as if he were romancing a woman. He played the mike
with a virtuosity that influenced every singer to follow, grounding it as a vehicle of
modernism.” 11 Anders gezegd: pas door middel van een microfoon zijn vocalisten goed in staat
te werken aan een persoonlijke stijl. Het lijkt een alleszins plausibele verklaring voor de theorie
dat radiotechnologie instrumenteel is geweest voor adequate jazzontwikkeling.
Voorts noemt Berendt de radio, naast de grammofoonplaat, verantwoordelijk voor de
internationalisering van de jazz, het feit dat jazz zich niet tot de bakermat Amerika heeft beperkt,
maar tot in de verste uithoeken van de aardbol enthousiaste liefhebbers heeft verworven. Ten
slotte is hij van oordeel dat de radio het Engels internationaal als jazztaal heeft gevestigd. Het
maakt namelijk volgens Berendt wel degelijk verschil of een jazzsong in het Duits of het Engels
gezongen wordt. 12 Op de een of andere wijze lijkt er tussen een bepaalde taal en een bepaald
muziekgenre een zodanige cohesie te bestaan, dat alleen in die bewuste taal gezongen teksten
overtuigend overkomen. Dat het zingen van jazz in de eigen landstaal buiten de Angelsaksische
wereld een grote zeldzaamheid is, lijkt deze these te bevestigen.
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De Amerikaanse criticus en auteur van jazzboeken, James Lincoln Collier, schrijft dat de radio
networks die vanaf eind jaren twintig in Amerika operationeel werden, de radio en de jazz in
gelijke mate begunstigden. Deze netwerken hadden grote behoefte aan programma-materiaal dat
op simpele wijze kon worden verkregen door het aanleggen van een verbinding met restaurants,
nachtclubs en danszalen. In ruil voor gratis reclame voor locatie en muziek kregen de
radiostations de beschikking over allerhande muziek tegen relatief geringe kosten. Collier noemt
als voorbeeld de vermaarde Cotton Club in Harlem, waar het orkest van Duke Ellington
nationale roem vergaarde door een aantal wekelijkse uitzendingen. Kon de band in de club
vanwege het constant wisselende publiek nog wel volstaan met avond aan avond min of meer
hetzelfde programma, de vaste radiouitzendingen waarnaar in het algemeen dezelfde fans
luisterden, vereisten daarentegen op zijn minst wekelijks enig nieuw repertoire. Zijn conclusie
luidt dan ook dat de radio bevorderlijk is geweest voor de muzikale creativiteit, wat zeer
belangrijk is voor muziek waarbij juist die creativiteit zo’n prominente plaats inneemt. 13
Hoewel er wel wat af te dingen is op de stelling van Berendt dat de radio de jazz exclusief heeft
bevorderd, mogen we toch vaststellen dat jazz enorm voordeel heeft genoten van de radio.

***

We zagen dat de radio de popularisering van muziek en musici bevorderde, wat weer van
invloed zou zijn geweest op de evolutie van de jazz. De internationalisering van jazz alsook de
vanzelfsprekendheid van het Engels als jazztaal zouden rechtstreeks te danken zijn aan de
invloed van de radio. Daarnaast zou de radiotechniek, en in het bijzonder de microfoon als een
onontbeerlijk hulpmiddel voor met name vocalisten, ook hebben bijgedragen aan de
ontwikkeling van de jazz. En afsluitend is daar nog de radio als bevorderaar van de creativiteit,
zonder welke de jazz zijn raison d’ être zou verliezen.
Alvorens de radiojazz in het bevrijde Nederland te bespreken volgt eerst een inleidende schets
van de situatie aan het einde van de Duitse bezetting en de daaropvolgende, nogal schimmig en
chaotisch verlopen overgang naar normalisatie van het radiobestel.

Illegale radio en Nederlandsche Omroep

4

De Nederlandse jazzliefhebber is tijdens de Duitse bezetting veel tekortgekomen. Alhoewel er
tijdens de bezetting clandestien wel jazzmuziek is gemaakt, speelde dit zich voornamelijk in het
verborgene af. De radio werd gelijkgeschakeld, wat wil zeggen dat specifieke, op de zuilen
toegesneden programma’s tot het verleden behoorden. De omroepverenigingen verloren hierdoor
hun autonomie en fungeerden voortaan als verlengstuk van de bezettende macht. Deze
genazificeerde staatsradio (Nederlandsche Omroep) liet via het distributiesysteem, de
draadomroep, in principe vrijwel alleen muziek horen die “Arisch” werd geacht. Jazz en alles
wat ervoor doorging was taboe en werd aan de hand van gedetailleerd geformuleerde
voorschriften verboden. Iedereen die op cultureel gebied werkzaam wenste te zijn was verplicht
lid te worden van de Nederlandsche Kultuurkamer. Deze organisatie was onderverdeeld in zes
gilden, die elk een beroepsgroep vertegenwoordigden. Musici werden collectief bij het
muziekgilde ingedeeld, maar moesten individueel de ariërverklaring tekenen als bewijs dat men
niet joods was. 14 En als het “typisch negersch-primitief gebruik van de instrumenten” 15
doorklonk, dan moest dat worden toegeschreven aan rebellerende muzikanten die de
desbetreffende verordeningen aan hun laars lapten, alsmede aan de ondeskundigheid van de
controlerende ambtenaren van het muziekgilde.16 Maar officieel was de jazz volledig uit de ether
verbannen. De fans waren dan ook aangewezen op buitenlandse zenders. Aangezien
radiotoestellen echter in april 1943 bij beschikking moesten worden ingeleverd, was het bezit
ervan illegaal.
Toch waren er jazzliefhebbers die heimelijk op geallieerde programma’s afstemden. De BBC, de
in 1943 in Engeland opgerichte AFN (American Forces Network) en enkele Amerikaanse
stations boden hun het meeste soelaas. Sedert 1941 kende de BBC een wekelijks halfuurtje jazz
onder de titel Radio Rhythm Club; het was een platenrubriek afgewisseld met livemuziek van
aanvankelijk het door Benny Goodman geïnspireerde sextet van klarinettist Harry Parry.17 Dertig
minuten jazz per week mag enigszins karig lijken, maar we dienen hierbij niet te vergeten dat,
zoals bekend, swingende jazzgerelateerde dansmuziek de toenmalige populaire muziek was. En
daarvan liet de BBC regelmatig een voldoende selectie horen. Voor de AFN gold zeker in het
aanvangsstadium hetzelfde. Alleen wie in de gelegenheid was via de ultrakortegolf een
Amerikaanse zender op te sporen, kon zich adequater op de hoogte stellen van wat er aan het
jazzfront gaande was. Zo vertelde bassist Eddie Hamm dat hij bij “Toto” (mr. Constantine)
Poustochkine thuis in Den Haag geregeld jazz uit de Verenigde Staten hoorde. Poustochkine,
samen met Will Gilbert auteur van Jazzmuziek, het eerste Nederlandse jazzboek, bezat, aldus
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Hamm, een hele grote ultrakortegolfontvanger. Daarmee beluisterden ze onder meer dixieland
van cornettist Muggsy Spanier en de zijnen als ook coryfeeën als cornettist Bobby Hacket, de
saxofonisten Ernie Caceres en Bud Freeman en klarinettist Pee Wee Russell. 18 Zij moeten
hierdoor aardig geïnformeerd zijn geraakt over de op handen zijnde New Orleans- , of dixielandrevival, de stroming die de oude jazz in ere wilde herstellen. Misschien dat dit ertoe heeft
bijgedragen dat Den Haag na de oorlog het officieuze centrum van dixielandmuziek in
Nederland is geworden. Maar of het luisteren naar Amerikaanse radiozenders onder de
liefhebbers buiten de kring van Poustochkine wijd verbreid was, is moeilijk te achterhalen.
Wel kunnen nog de uitzendingen worden vermeld door de Duitse Europasender, een speciaal
voor propagandistische doeleinden in het leven geroepen zender. De via Hilversum II onder de
nieuwe naam Calais II uit te zenden swingmuziek werd voorzien van uit Duitsland gerelayeerd
commentaar. De programma’s werden niet live uitgezonden, maar op platen opgenomen, per
koerier naar Luxemburg verstuurd en vandaar uitgezonden, (“waarbij de zender van Hilversum II
wel werd aangekoppeld”). Het was het Duitse antwoord op de op Duitsland gerichte propaganda
van de BBC. 19 Deze zender bood in de jaren 1943-1944 onder andere muziek aan van het orkest
van Dick Willebrandts; dit was één van de twee uit Nederlandse musici geformeerde
jazzorkesten, die met nog andere ensembles voor de Duitse zender optraden. Het betrof hier
muziek die conform de door de Nederlandsche Kultuurkamer geldende norm werd gespeeld. Dat
betekende dus ingetogen, geen al te ruige dans- of swingmuziek. 20
Ook het door Willem W. Waterman gepresenteerde ‘De Gilclub’ leek op een vrij grote
wekelijkse luisterdichtheid te kunnen bogen. Waterman, zijn eigenlijke naam was W.H.M. van
den Hout, had vanaf maart 1944 de functie van hoofdredacteur van het satirische, door het Duitse
propaganda-apparaat opgezette blad De Gil vervuld. In dit weekblad trachtte hij door middel van
spottende humor, controversiële berichten en canards de geallieerde propaganda in de wielen te
rijden. Ook schreef Waterman een pagina vol over jazz en swingende muziek, waarin hij veelal
kritisch stelling nam tegen hem onwelgevallige zaken.21 Het blad bleef bestaan tot Dolle
Dinsdag (deze naam is een vondst van Waterman), waarna hij een radioversie van De Gil, ‘De
Gilclub’, startte.
Het waren volgens de journalist en geschiedschrijver van de omroep in de oorlog Dick Verkijk,
buitengewoon opmerkelijke uitzendingen, die enerzijds een “Amerikaanse indruk” moesten
wekken en smalend spraken van “die negermuziek”, maar anderzijds de luisteraars fantastische
jazz voorschotelden in het New Orleans- en dixieland idioom. 22 De non-conformistische
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nationaal-socialistische grappenmaker, zoals Verkijk hem typeert, had de Duitsers weten te
bewegen hem kisten met “verboden platen” ter beschikking te stellen. Watermans activiteiten
maakten van Verkijk een levenslange fan van de klassieke jazz. 23
De schrijver Henk Romijn Meijer, die zich de jazz van ‘de Gilclub’ eveneens herinnert,
verwoordt de merkwaardige tweeslachtigheid van de rubriek als volgt: “Misschien had de Führer
zelf het duivelse plan bedacht om in een satirische anti-Engeland- en -Amerika- uitzending
jazzplaten te draaien.(...) Ik herinner me de stem van een man en een vrouw. Ze maakten grappen
over en weer en dan opeens lieten ze hun gezwets onderbreken door Lionel Hampton of Harry
James of Cab Calloway of Duke Ellington.” 24 Inderdaad, het leek allemaal nogal ironisch.
Willem W. Waterman, die de naar hun muziek hunkerende jazzliefhebbers royaal bediende en
dat allemaal omlijstte door anti-geallieerde spotternijen, was dan misschien geen geheide nazi,
maar dan toch op zijn minst een provocateur en intrigant met fascistische sympathieën. ‘De
Gilclub’ heeft als enige “Nederlands” radioprogramma zijn uitzendingen bijna tot aan de
bevrijding toe kunnen voortzetten. 25 Maar er zou daarnaast nog een andere zender op Nederlands
grondgebied verschijnen.

Herrijzend Nederland

Op instigatie van de Nederlandse regering in ballingschap en nadat de geallieerde autoriteiten
daartoe vergunning hadden verleend, werd door het Militair Gezag in Eindhoven een
omroepzender ingesteld. 26 Philips beschikte er namelijk over een zendinstallatie waarmee het
gehele vaderlandse grondgebied zou kunnen worden bestreken. Deze radio-omroep, die de naam
Herrijzend Nederland (HN) meekreeg, ging een algemeen programma verzorgen met onder
andere nieuwsberichten, reportages en, ongeveer zes uur per dag, grammofoonmuziek. Hierbij
deed zich het probleem van een schrijnend tekort aan platen voor. De radiomakers beschikten
aanvankelijk slechts over een honderdtal van wisselende kwaliteit; een aanvullend aantal, nodig
om een radiodag te vullen, arriveerde uit Londen en werd in Brussel aangeschaft. Zelfs
particulieren boden de helpende hand door hun collecties in bruikleen beschikbaar te stellen.
Livemuziek vormde bij aanvang eveneens een bron van zorg. Er bevonden zich in het bevrijde
Zuiden weinig musici van enig belang en de meesten waren bovendien lid van de Kultuurkamer
geweest. 27 Toen na de capitulatie van Duitsland de uitzendingen vanuit Hilversum plaatsvonden,
kon ook in deze leemte ruimschoots worden voorzien.

7

De verhuizing naar het Gooise had overigens heel wat voeten in de aarde. De regering in Londen
koesterde plannen om te komen tot een nieuw soort omroep, maar aangezien de bevrijding van
Nederland hoger op haar prioriteitenlijstje prijkte, koos zij voor een interim-oplossing. 28 Het
Militair Gezag, dat vóór een nationale omroep was, bezat een volmacht om zich in de
overgangstijd naar een definitief naoorlogs radiobestel te blijven belasten met de uitzendingen.
Maar de gezamenlijke omroepverenigingen hadden de koppen reeds bij elkaar gestoken om dit
zelf in federatief verband te regelen. Ze wensten geen volledig herstel van het traditionele bestel,
maar waren evenmin eenstemmig over de uitwerking van hun ideeën. Deze conflicterende visies
bereikten een treurig dieptepunt toen de omroepbestuurders op 5 mei 1945 hun respectievelijke
studio’s bezetten, vastberaden om het heft weer in handen te nemen. Het door het Militair Gezag
gemachtigde programmahoofd, Hendrik van den Broek, vorderde daarop gebouwen en
apparatuur, waarna HN voorlopig de baas werd in omroepland. Dat duurde tot januari 1946, toen
de Stichting Radio Nederland in Overgangstijd het roer overnam. 29
Bij een inschatting van het jazzaandeel in de programmering van HN is het zaak vooraf eerst zo
helder mogelijk te formuleren wat onder jazz verstaan dient te worden. Zoals al in het hoofdstuk
“De jazzdiscussie in de eerste jaren na de oorlog” is vermeld, maakte men onderscheid tussen
jazz en swing. Jazz - daarover heerste vlak na de oorlog brede consensus - was de zwarte muziek
tot ongeveer 1930. Wat er nadien uit voortvloeide viel onder de noemer ‘swing’. Swing, zo
luidde de opvatting, was een merendeels commerciële afwijking van wat eens eerlijke,
authentieke en artistiek-primitieve muziek was geweest. Vooral bigbandswing met zijn dikwijls
gepolijste arrangementen, weinigzeggende technische bravoure en soloprestaties moesten het bij
de ‘echte’ jazzliefhebbers ontgelden. Maar volledige eenduidigheid hierover bestond er evenmin,
hetgeen weer aanleiding gaf tot begripsverwarring. 30
Bovendien liet de ontvangst van HN vooral de eerste maanden nogal te wensen over. Het
regende klachten over storingen of zelfs totale uitval gedurende dagdelen. HN deed er alles aan
om het publiek via informatie in de dagbladen aan zich te binden. De kranten ontvingen daartoe
van week tot week zogenoemde “perspakjes” met de programma-overzichten alsmede excerpten
van eerder gehouden radioredevoeringen. 31 Helaas heeft daarvan nauwelijks iets de tand des tijds
doorstaan, zodat wij het moeten doen met schaarse herinneringen en het programmablad
Herrijzend Nederland dat vanaf 18 november 1945 bewaard is gebleven.
Violist/pianist Dits Sakkers vertelde dat hij als lid van het Ted Powder Sextet soms wel vier maal
per week voor HN speelde. 32 En de radiopresentator en jazzhistoricus Michiel de Ruyter schreef
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in 1958 over de swing en Chicago-jazz van 1945: “Een van de eerste dingen die ik me hiervan
herinner, was het door Netty Rosenfeld geïntroduceerde orkest van bassist Ted Powder. Menig
plezierig half uurtje heb ik via radio ‘Herrijzend Nederland’ naar dit orkest geluisterd.” 33 De
band van Ted Powder was kennelijk een veelgevraagde studiogast. Dat blijkt ook uit de
programmagegevens in Herrijzend Nederland van eind 1945, waarin de band regelmatig opduikt
naast onder meer de combo’s van altsaxofonist/gitarist Lex van Spall en violist Sem Nijveen.
Voorts

bestonden
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meerdere,

niet
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gespecificeerde
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swing-
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jazzplatenprogramma’s, elk van circa dertig minuten. Een enkele maal was de uitzending gewijd
aan één jazzmusicus. Zo stond er bijvoorbeeld op 21 november in de gids van 17.35 - 18.00 uur
een programma over Duke Ellington aangekondigd en dezelfde tijd een week later was Louis
Armstrong het onderwerp. 34 Het ging hierbij in het algemeen om oude, vooroorlogse platen;
fabricage en import van nieuwe opnamen zouden nog geruime tijd op zich laten wachten.
De diverse dansorkesten of de onder dansmuziek vermelde programma’s blijven hier buiten
beschouwing, ook al speelden sommige dansorkesten om de liefhebbers te plezieren wel eens
jazznummertjes. Bovendien bestonden er dans- en swingbands die in het grensland tussen
gewone dansmuziek en jazz opereerden. Een band als die van Glenn Miller was daarvan een
goed voorbeeld.
Op grond van het bovenstaande is wellicht de conclusie gewettigd dat rondom de bevrijding een
relatief aanzienlijk deel van de zendtijd besteed werd aan swing en jazz. Dit vrij rooskleurige
beeld bestond ook bij een medewerker van JM (Je Maintiendrai), het weekblad voor
personalistisch socialisme, P.J. Molenaar. Wel werd hij geplaagd door angstige voorgevoelens:
“Als de zender ‘Herrijzend Nederland’ straks uit de aether zal verdwijnen, zullen de jazz- en
amusementsmuziekliefhebbers ongetwijfeld van de nieuwe omroep óók verwachten, dat er vier à
vijf uren per dag van de zendtijd voor hen gereserveerd zal blijven. Want dit is heus geen
overdrijving.” 35 Teneinde dit loerende gevaar te bezweren plaatste hij er een dringende oproep
bij: “Laten de echte muziekliefhebbers toch alle mogelijke pogingen in het werk stellen om deze
jazz-maniakken, als deze programmaleiders moeten zijn, aan hun verstand te brengen, dat er
maar een zeer klein (onmuzikaal) deel van de luisteraars daar voldoening in vindt.” 36
Ook de auteur van het stuk “Moderne Wanklanken” in het nieuws- en advertentieweekblad de
Geldersche Krant van januari 1946 ergerde zich aan de grote hoeveelheid jazz bij HN en bij de
Gendringsche Radio die soms voor de aandrang van “een verdwaasden jazz-maniak” zwichtte.
Gesterkt door de uitspraken van een “Pater Jezuiet” wees hij op de verderfelijke invloed van de
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“cacophonie van kattengekerm, berengebrul en andere lawaaikronkels” op de geestelijke
gezondheid en de persoonlijkheidsvorming. Hoewel de schrijver “het volk van over den Oceaan”
sympathiek was, gold dat niet voor de van hen afkomstige jazz. Hij deed dan ook een dringend
beroep op de radio om “de genezende krachten van onzen onuitputtelijken en rijkgevarieerden
muziekschat te gaan serveeren” zodat de geest weer de baas werd over de zinnen. 37 De Gelderse
journalist kon zijn christelijke levensvisie niet verenigen met een muziek die door haar sensuele
krachten en vervreemdende esthetiek een ontwrichtende uitwerking op de mens had.

American Forces Network

Een zender die voor Nederlandse jazzliefhebbers, mede vanwege zijn actualiteit, van grote
betekenis is geweest, was de AFN. Deze legeromroep was vrijwel geheel gericht op het brengen
van Amerikaans amusement en werd ingesteld om Amerikaanse troepen in Europa dezelfde
informatie te verschaffen als zij in de Verenigde Staten gewend waren. Vandaar dat er buiten de
AFN ook nog een tijdschrift, Yank, en een krant, Stars and Stripes, in de legerkampen
circuleerden.
Zoals we reeds zagen, startte de radio-organisatie haar activiteiten in juli 1943 vanuit de BBC
gebouwen in Engeland. Via een ingewikkeld systeem van landverbindingen en regionale
zendinstallaties bereikte de zender aanvankelijk alleen de in Engeland gelegerde soldaten. Maar
naarmate de strijd zich hoe langer hoe meer naar West-Europa verlegde, en vooral na D-Day,
breidde het netwerk zich gestaag uit, zodat uiteindelijk ongeveer geheel Europa werd
bestreken. 38 Nadat Frankrijk heroverd was op de Duitse troepen, werd Parijs het operationele
hart van de AFN, terwijl in Londen het administratieve centrum gevestigd bleef. Tijdens het
lenteoffensief in 1945 verplaatste de AFN zich naar Duitsland. Het hoofdkwartier zetelde in
Frankfurt, maar in andere Duitse steden als bijvoorbeeld Stuttgart, Berlijn, Bremen en München
werden ook stations ingericht, van waaruit uitzendingen plaatsvonden. Behalve nieuwsberichten
en sportbulletins verzorgde de AFN veel in de Verenigde Staten opgenomen shows en muziek. 39
Het muzikale beleid was erop gericht een zo’n groot mogelijke verscheidenheid aan genres aan
bod te laten komen. Het accent lag daarbij op populaire muziek. En aangezien bigbandswing en
in swingende stijl gezongen liedjes halverwege de jaren veertig dé meest gangbare populaire
muziek was, betekende dat dus veel muziek van swingbands en dansorkesten. Het ontspannen
gekeuvel van de omroepers met hun grappen en vriendelijke kout vormde daarbij een extra
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bonus; vergeleken met hun collega’s van de BBC was dat een verademing. Dit gold zeker voor
de Amerikaanse GI’s., die steen en been klaagden over de saaie muziek, de vreemde Britse
humor en de stroeve, onvriendelijke aankondigingen. 40 Maar ook voor de Engelsen bleek de
AFN muzikaal gesproken een openbaring. De musicus/schrijver Benny Green bijvoorbeeld,
hoorde voordien nooit zulke muziek op de BBC: “For the first time instead of listening to second
rate British imitations of the big bands we were getting the real thing.” 41
Het allereerste programma op 4 juli 1943, Independence Day, dat van 17.45 - 22.30 uur duurde,
bevatte muziek van onder anderen de musici en bandleiders Harry James, Gene Krupa, Artie
Shaw en Ray Noble als ook van de vocalisten Bing Crosby en Dinah Shore, die allen de status
van swingidool bezaten. 42
De AFN betrok het uit te zenden muzikale materiaal hoofdzakelijk van de American Forces
Radio Service (AFRS). Deze in 1942 in het leven geroepen organisatie had tot taak de overzeese
troepen te voorzien van muziek en radioshows. Op langspeelplaten met een diameter van 40 cm.
werden, dikwijls ten overstaan van een militair publiek, gevarieerde shows met dans-, swing- en
jazzbandmuziek vastgelegd en vervolgens naar Amerikaanse bases overal ter wereld gezonden.
De bands van Benny Goodman, de Dorsey Brothers, Artie Shaw, Count Basie, Stan Kenton,
Gene Krupa, Les Brown en talloze anderen traden op in opdracht van de AFRS.
Het belang van deze muziek lag in het feit dat zij met toestemming van de muzikantenvakbond,
de American Federation of Musicians, was opgenomen. Want in de jaren veertig was er
tweemaal een verbod op het opnemen van instrumentale muziek uitgevaardigd. Vooral dat van
augustus 1942 tot november 1944 had vérstrekkende gevolgen. Vanwege dit verbod zijn cruciale
jaren van het wordingsproces van de jazzrevolutie -de bebop- niet geregistreerd. 43 Hierdoor
zouden genoemde platen samen met de zogeheten V-discs de enige bron vormen die mogelijk
meer licht op dat proces had kunnen werpen. 44 Maar tot op heden heeft niemand getracht dit
materiaal, waarvan zich een nagenoeg complete collectie in de Library of Congress te
Washington bevindt, te ontsluiten om er onderzoek naar te verrichten. De ontstaansgeschiedenis
van de bebop blijft derhalve nog onvolledig gedocumenteerd.

***

Voor jazz- en swingfans bestond bij de AFN één programma dat er met kop en schouders
bovenuit sprong: ‘Midnight in Munich’, gedurende lange tijd dagelijks gepresenteerd door Ralph
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“Muffit” Moffat. Moffat draaide de nieuwste platen en signaleerde de modernste trends. Het blad
Symphonie & Swing beschouwde hem als de beste entertainer die ooit voor de Europese radio
actief was, iemand met een luisterend publiek dat in de miljoenen liep. 45
De bekende Nederlandse diskjockey Pete Felleman, de eerste die na de oorlog een geheel aan
verschillende jazzvormen gewijd programma maakte, putte zowel inspiratie als gegevens uit
Moffats uitzendingen. Voor hem werd de bevrijding pas volledig toen hij de nieuwe muziek uit
Amerika hoorde via ‘Midnight in Munich’: “Toen hoorde ik Stan Kenton voor het eerst. Dat was
het overdonderende geweld van de vrijheid. ‘Artistry in Rhythm’. Die inzet alleen al was een
symbool voor een nieuwe wereld die ontstond.” 46 Deze progressieve geluiden beklonken voor
hem de geallieerde zege; het waren de klanken van de overwinnaars, van het absolute alles
kunnen. 47 En zelfs zijn voorliefde voor allitererende zinsneden als ook de losse, swingende, in
Nederland nog onbekende stijl van presenteren zouden hem deels zijn ingegeven door dit AFNprogramma. 48 De Britse deejay Pete Murray is zelfs van mening dat Moffat fungeerde als
trendsetter: “He was the first to have the style that was copied by many disc jockeys. 49
De voormalige muziekjournalist Pieter Sweens verklaart de aanwezigheid van relatief veel jong
jazztalent en het bijgevolg florerende jazzklimaat in Eindhoven aan het begin van de jaren vijftig
zelfs rechtstreeks uit de AFN. Hij merkt daarbij op dat “[p]rogramma’s als ‘Luncheon in
München’, ‘Duffle Bag’ en ‘Midnight in Munich’ in de programmering geen hokjesgeest
hanteerden en veel swingende muziek uitzonden die sindsdien classic jazz is geworden. Naast
dozijnen vocalisten en dance-bands hoorde je ook Duke Ellington, Count Basie, Stan Kenton,
Boyd Raeburn en Claude Thornhill. Zo leerde je namen en titels met melodieën en harmonieën
associëren en kon je stijlen en tijdperken met elkaar vergelijken.” 50 Hieruit valt op te maken hoe
indrukwekkend die allereerste naoorlogse jazzuitzendingen voor de liefhebbers zijn geweest.
Wat voor Eindhoven gold is wellicht ook op andere stedelijke centra in ons land van toepassing.
De vraag waarom de ene stad een hausse aan jazzmuzikanten voortbracht en de andere van
vergelijkbare grootte nauwelijks een orkest van enige allure leverde, wordt er echter niet mee
beantwoord. Talent kan zich ontwikkelen door de aanwezigheid van een grote variëteit aan
muzikale tradities op velerlei niveau; waarbij een radiozender als de AFN stimulerend kon
werken. Ging het Sweens alleen om jazz als interessante muziek, Felleman daarentegen
associeerde de jazz van de legerzender bovendien met vrijheid. Voor hem was het na de Duitse
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overweldiging bevrijdingsmuziek, een opvatting die tevens bij kunstenaars opgeld deed, zoals
nog zal blijken.
Anders dan oorspronkelijk werd verwacht, verdween de AFN na afloop van de Tweede
Wereldoorlog niet van het toneel. Zowel de groeiende macht van de Sovjet-Unie als de Koude
Oorlog verzekerden de blijvende aanwezigheid van de zender. 51 De AFN zou niet alleen het
Amerikaanse en de Britse en Franse bezettingslegers in Duitsland bedienen, maar daarnaast ook
heel Europa en de Oostbloklanden.
Vormden grammofoonplatenprogramma’s vooreerst de muzikale hoofdmoot, allengs ging bij de
AFN livemuziek een steeds belangrijker rol spelen. Door de grote contingenten geallieerde
militairen in de drie bezettingszones van de latere Bondsrepubliek was er continu behoefte aan
muzikaal entertainment. De in de verschillende clubs geëngageerde orkesten werden dan ook
geregeld uitgenodigd om voor de Amerikaanse zender op te treden. Nederlandse groepen als
bijvoorbeeld de Millers, de combo van klarinettist Harry Pohl, de Four Flying Dutchmen onder
leiding van gitarist Jan Mol, het Atlantic Quintet, het Rita Reys Sextet met drummer Wessel
Ilcken, het Stardust Quintet onder leiding van drummer Nick Vollebregt, pianist Roelof
Stalknecht, het Holland Quintet en talloze anderen waren geregeld voor de AFN-microfoon te
horen. 52 Maar onbetwist het grootste succes boekte het in veler ogen beste Nederlandse
dansorkest, de Ramblers, tijdens hun tournee langs Amerikaanse legerplaatsen in 1948. Ze traden
in die periode tevens veelvuldig op voor verschillende AFN-stations. Toen de band bij AFNMünchen te gast was in het programma ‘Bouncin’ in Bavaria’, dat altijd steevast opende met de
tune ‘Trumpet Blues’ van Harry James, werd die tijdelijk vervangen door het gelijknamige
‘Bouncin’ in Bavaria’, een compositie van Ramblers-arrangeur Jack Bulterman. Na het vertrek
van de band werd de oorspronkelijke tune in ere hersteld, hetgeen bij de fans een storm van
protesten uitlokte. Een daarop inderhaast uitgevoerd luisteronderzoek bracht uitsluitsel: een
overgrote meerderheid sprak zijn voorkeur uit voor het Ramblers-nummer. 53
Het jazzbeleid van de AFN onderging eind jaren veertig, begin jaren vijftig langzamerhand een
accentverschuiving doordat steeds frequenter blokjes met modernere jazz geprogrammeerd
stonden. De tijdens de oorlogsjaren in de Verenigde Staten door middel van experimentele
sessies geconcipieerde bebop bleek definitief te zijn doorgebroken; deze actuele jazzvorm met
zijn ritmisch en harmonisch geavanceerder klanken was populair bij een kleine, maar hippe en
spraakmakende incrowd. En de AFN, indachtig aan de radio als signalerend medium en zijn
functie als doorgeefluik nam dat ook in zijn programmering op.
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Opvallend ook was de wat afnemende aandacht voor bigbandmuziek. Dat vond eveneens zijn
directe aanleiding in de veranderde situatie op de Amerikaanse muziekarbeidsmarkt. Door een
complex van factoren waren grote orkesten, op een paar uitzonderingen na, uit de gratie geraakt.
De voornaamste oorzaken waren een exorbitante stijging van de exploitatiekosten in het
algemeen en een speciaal ingestelde belasting op dansgelegenheden. Hierdoor waren big bands
voor de meeste zaaleigenaren niet langer lucratief, zodat ze overschakelden op combo’s, een
trend die nog versterkt werd vanwege de vooral in kleine groepen opererende beboppers. Als
gevolg hiervan werden veel bandleiders bij gebrek aan werkgelegenheid gedwongen hun
formaties te ontbinden.
De nieuwe wekelijkse programma-indeling van de AFN, die inging op 5 april 1953, weerspiegelt
deze ontwikkeling. De muziek van big bands beperkte zich in hoofdzaak tot oude opnamen van
Glenn Miller en tot de rubriek, ‘Square Corner’, waarin eveneens, zoals de titel al suggereert,
weinig progressieve klanken van dansorkesten in de stijl van Guy Lombardo en Sammy Kaye de
boventoon voerden. Het enige actuele jazzorkest, dat van de destijds buitengewoon populaire
Stan Kenton, figureerde in een gelijknamig programma: ‘Stan Kenton’. Verder was er een
programma met moderne jazz, ‘Hot House’, van een half uur en een ander, vijftien minuten
durend, niet nader gespecificeerd jazzprogramma, ‘Monday Blues’. De rest van het programma
werd ingevuld met veel verzoekprogramma’s, diverse shows, Hawaiian- en Hillbilly muziek en
de ‘Record Parade of Hits’. 54
Vergeleken met de tijd rondom de bevrijding toen het leeuwendeel van de uitgezonden muziek te
rangschikken was onder de rubrieken swing en jazz of popmuziek met jazzelementen, had het er
omstreeks 1953 toch de schijn van dat de accenten wat anders waren komen te liggen. Met de
wetenschap achteraf dat het rock-‘n’-rolltijdperk als inleiding tot de popcultuur van de jaren
zestig voor de deur stond, lijkt dat een logische ontwikkeling. Door de programmering van meer
topsongs, country-and- western, Hawaiian en andere vormen van populaire muziek, leken jazz en
jazzy muziek geleidelijk naar de achtergrond te verdwijnen.

***

Door het grotendeels ontbreken van actuele Amerikaanse jazz en swing op de Nederlandse radio
is de AFN in de eerste naoorlogse tijd heel belangrijk geweest. Conform het uitgangspunt,
namelijk een afspiegeling te zijn van wat er in Amerika werd uitgezonden, zond AFN veel
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bigbandswing uit, eenvoudig omdat dat de toenmalige populaire muziek was. Vandaar dat toen
de bigbands uit de gratie raakten, de AFN de programmering daarbij aanpaste: meer populairdere
genres en tophits. Hierdoor had de jazzfan steeds minder te zoeken bij de zender. Behalve de
swingende muziek trok ook de wijze van presenteren de aandacht. Anders dan men in Nederland
gewend was, bedienden de AFN-diskjockeys zich van een vlot informeel taalgebruik dat velen
aansprak en dat evenals de muziek met Amerika werd geassocieerd
Wat de inmiddels hun zelfstandigheid herkregen Nederlandse omroepen daartegenover wisten te
stellen, zal blijken uit de volgende paragrafen.

AVRO

Herrijzend Nederland moest begin januari 1946 definitief het veld ruimen. Zeer tegen de zin van
de medewerkers, wie altijd een nationale omroep voor ogen had gestaan, was het oude bestel een
onneembaar bolwerk gebleken. De Federatie van Omroepverenigingen had door middel van een
succesvolle lobby in politiek Den Haag hun zaak bepleit en de regering tot een compromis weten
te bewegen. Eerst zou er echter een soort overbruggingsperiode worden ingelast, waarin de
ideeën omtrent een nieuwe omroepregeling nader uitgewerkt konden worden. De Stichting Radio
Nederland in Overgangstijd vormde in die onzekere maanden de verantwoordelijke paraplu
waaronder de radioverenigingen hun eigen programma’s konden uitzenden. Het rechtsherstel
was in februari 1947 voltooid en daarmee de soevereiniteit van de individuele
omroepverenigingen hersteld. Slechts één belangrijke concessie hadden ze zich moeten laten
welgevallen: de oprichting van de Nederlandse Radio Unie. Deze overkoepelende organisatie
was een facilitair bedrijf dat tevens de officiële eindverantwoordelijkheid droeg voor alle
gezamenlijke programma’s. 55
Op 16 januari 1946 kwamen de omroepen weer onder eigen naam in de lucht en een kwartaal
later waren de AVRO en VARA de eersten die op regelmatige basis jazzprogramma’s uitzonden.
Hierbij zij opgemerkt dat in 1945 en 1946 rondom centra in Den Haag (Dutch Swing College) en
Amsterdam (Amsterdamse Jazz Sociëteit) onder jazz in het algemeen die muziek werd verstaan
die door zwarten was ontwikkeld en door blanken nagevolgd. Zoals elders wordt uiteengezet,
bleef deze jazz tot ongeveer 1930 in redelijk onversneden vorm intact waarna langzaam maar
zeker verwatering van het authentieke product intrad en swing opkwam. De AVRO beet de spits
af op 15 april 1946 om 22.30 uur met “Junior Hop”, een stuk van altist Johnny Hodges als

15

herkenningsmelodie van het programma “Wat weet u van jazzmuziek?” Deze eersteling vormde
het begin van een tweewekelijkse serie, verzorgd door de Haagse vereniging, Nederlandse
Studieclub voor Jazzmuziek, Dutch Swing College, voortaan Dutch Swing College Club (DSC)
genoemd. Direct na de oorlog door musici opgericht, stelde de club zich ten doel jazz op alle
beschikbare manieren te propageren 56
De mogelijkheid tot het houden van causerieën met muziekvoorbeelden voor de radio moet dan
ook met beide handen zijn aangegrepen. Een opmerkelijk gegeven hierbij is dat de AVRO de
benodigde expertise niet zelf in huis had en dus gedwongen was deze uitzendingen aan
particulieren uit te besteden, een verschijnsel dat pas na verloop van jaren veranderde.
Na de overeengekomen reeks van vijf uitzendingen waren beide partijen kennelijk zodanig
content dat ze tot medio september werden prolongeerd. Eind oktober werd de serie weer
vervolgd. 57
Het volledige script van de radiolezingen dat ten behoeve van de leden in het clubblad werd
afgedrukt, was volgens Arie van Breda, auteur van “100 jaar” jazz in Den Haag, van een
zwaarwichtigheid die aan de jaren dertig deed denken. De samenstellers meenden dat jazz alleen
als serieuze muziek aanbevolen kon worden door er “zeer overdreven, wetenschappelijk en
ingewikkeld over te spreken.” 58 Het is inderdaad merkwaardig hoe met name de spreker van het
allereerste programma, mr. C. Poustochkine, via een doorwrocht, soms bijna musicologisch
betoog belangstelling voor jazz probeerde te wekken. Wat moet bijvoorbeeld een beginneling
aan met de volgende toelichting op swing: “De trekking van het melodierhythme ten opzichte
van dezen metrischen regelmaat kan worden gekenschetst als een uitzonderlijk sterk rubato”? Of
met de toelichting : “Vandaar, dat de ‘evenmaat van het natuurlijke levensrhythme’ - waarop ook
de jazzmuziek geheel is gebaseerd - hier een vierdeelige maat is, die bij uitstek den regelmaat
weerspiegelt van een vloeienden doorloopenden kringloop.” 59 Bovendien had Poustochkine om
wille van de beperkte tijd snel gesproken, al had dit, aldus het clubblad, “niets aan de
bevattelijkheid afgedaan.” 60
In 1948 hield de AVRO het echter na twee uitzendingen voor gezien. Wat daarvan de precieze
reden kan zijn geweest is niet volledig te achterhalen; wel wekte de samenwerking met de
AVRO bij de makers op den duur irritatie op. Zo zou de afkondiging van een nostalgisch
programma voorafgaand aan dat van de DSC afbreuk hebben gedaan aan de jazz, aldus een
concept van een aan de omroep verstuurde boze brief. 61
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Met het in april 1946 gestarte AVRO/DSC-programma ontstond er op bescheiden schaal iets dat
structureel jazzbeleid genoemd zou kunnen worden. Het voorzag in een leemte, want behalve
incidentele platenprogrammaatjes met dans- en/of swingmuziek (onder andere “Swingparade”)
en studio-optredens van enkele (dans)orkesten was er voor de fans nauwelijks iets om naar uit te
zien. Dit soort orkesten als bijvoorbeeld dat van Piet van Dijk en het vaste AVRO dansorkest, de
Red, White and Blue Stars, in de loop van 1946 omgedoopt tot de Skymasters, speelden naast
een hoeveelheid swing ook veel repertoire dat helemaal niets met jazz te maken had. 62 Dit gemis
aan jazz en swing had het muziekblad Symphonie & Swing er in april van dat jaar zelfs toe
gebracht de lezers op te roepen de omroepen te bestoken met brandbrieven inzake de volgens het
blad voortschrijdende commercialisering, hetgeen ten koste zou gaan van de jazz- en
swingmuziek. “Het is in uw eigen belang (...) Laat de omroep zien dat er een groot leger van
jazz- en /of swing-enthousiasten in Nederland bestaat!”, luidde de hartenkreet. 63
In het juninummer van hetzelfde blad stond een ingezonden brief van een abonnee die de AVRO
daadwerkelijk had geschreven over zijn bezorgdheid over het zijn inziens bedenkelijke
jazzgehalte van de radio. 64 De AVRO reageerde bij monde van programmaleider H. de Wolf, die
betoogde dat het allemaal wel meeviel. Naast het wekelijks halfuur gewijd aan “werkelijke
jazzmuziek (...) vinden herhaaldelijk aansluitingen met amusements-inrichtingen plaats, waar
dansmuziek wordt uitgevoerd”. Verder moesten de liefhebbers het eigen dansorkest als ook de
regelmatig gedraaide platen van buitenlandse bands niet vergeten. 65 Deze reactie getuigt van het
inmiddels welhaast klassieke misverstand dat jazz, swing, dans- en amusementsmuziek
onscheidbare genres waren. Dat was dan ook een van de redenen dat Symphonie & Swing in juni
1946 een maandelijkse serie artikelen startte met als titel: “Wat is Jazz?”, waarover later meer.
Een ander AVRO-programma waarop velen in 1946 en 1947 gedurende een aantal maanden
afstemden was “Ochtendrhythme” (later nog gevolgd door “Middagrhythme”). De liefhebbers
kregen hier donderdags rond de klok van achten een swingende platencocktail geserveerd. 66 In
dit matineuze halfuur konden volgens Hans de Vaal, de auteur van Jazz. Van oerwoudrhythme
tot Hollywoodsymphonie (1948), allerlei orkesten “op Amerikaans vlotte wijze” hun emotionele
muziek laten horen. 67
In plaats van de begin 1948 beëindigde serie uitzendingen onder auspiciën van de DSC, ontstond
er een soort jazzvacuüm. Pas in oktober hervatte de AVRO haar tweewekelijkse cyclus met
“Swing Corner”. Dit tot en met 1950 gehandhaafde programma was breder van opzet dan zijn
voorganger en eveneens in hoofdzaak gebaseerd op grammofoonplaten, alhoewel er af en toe
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opnamen van liveconcerten te horen waren. Onder de titel “Van New Orleans to Bop City”
werden op 15 augustus flitsen van het eerder gehouden internationale jazzfestival in het Kurhaus
te Scheveningen uitgezonden, compleet met een debatje over jazzproblematiek.68 Een absoluut
hoogtepunt was ontegenzeglijk het concert dat Louis Armstrong and his All Stars gaven op 20
oktober 1949 in de AVRO-studio. Dit optreden werd gecomprimeerd tot dertig minuten en ‘s
avonds uitgezonden. 69 Naast een kortlopende platenserie “Troeven uit Amerika” bood 1949 één
aflevering van ‘Zondagclub’, waarin twee uitersten van de muziekwereld, bandleider Pi Scheffer
en de violist Louis Zimmerman opiniërende uitspraken deden over de muziek van Stan Kenton.70
In 1951 werden in het gevarieerde programma “Kaleidoscoop” steeds enkele minuten
uitgetrokken voor een bespreking van door Pi Scheffer geselecteerde platen van een bepaalde
musicus. Bovendien werden de liefhebbers in dat jaar verblijd met “AVRO’s Jazz-Sociëteit”, een
programma van vijfentwintig of dertig minuten waarin van allerlei aan de orde kwam. Naast het
gebruikelijke plaatje-met-een-praatje-recept was er tevens aandacht voor livemuziek. Zo
speelden bijvoorbeeld de sopraansaxofonist Sidney Bechet en de Dixieland Pipers, en werden er
flitsen van het jazzconcours van de Zaanstreek uitgezonden. Ook was er een item waarin
jazzclubleden favoriete platen bespraken. De redactie van ‘Jazz-Sociëteit’ kwam eind 1952 in
handen van Michiel de Ruyter, die het gaandeweg institutionaliseerde tot een gezaghebbend
programma.
Voor het overige kwamen in de jaren tot 1952 buiten de Skymasters onder leiding van Pi
Scheffer op min of meer reguliere basis verschillende swingcombo’s aan bod, zoals onder andere
het Johnny Meyer Kwintet, het Ray Ellington Kwartet en de Rhythm Club van Herman Vis.

***

Wat de AVRO de eerste jaren na de oorlog aan jazz, swing en daaraan gerelateerde muziek
uitzond, hield gelijke tred met hetgeen destijds populair was. Dat betekende veel dansmuziek van
bigbands en van grote en kleine formaties. De zuivere jazz, de minder commerciële bigbands en
combo’s maakten daarvan een ondergeschikt deel uit dat meestal in daartoe speciaal opgezette
uitzendingen werd gepresenteerd. Dat gebeurde via platenprogramma’s en livemuziek van
orkesten die dikwijls van vele markten thuis waren.
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VARA

Ook de VARA besloot in 1946 tot instelling van een jazzrubriek. Op 6 september van 22.15 tot
22.40 uur ging de eerste uitzending, “New Orleans Style” van start die was voorbereid door de
Amsterdamse Jazz Sociëteit (AJS).71 Evenals bij de AVRO stond ook hier de oude, “echte”, jazz
centraal. Het hele scala aan stijlen, bands en musici, vanaf de blues tot en met de pianistiek van
Fats Waller passeerde in ruim dertig uitzendingen de revue. Een driemanschap van de sociëteit
was daartoe iedere week in de weer om de uit te spreken teksten te voorzien van bijpassende
muzikale illustraties. Dat wil zeggen: de geleverde teksten werden gelezen door de dienstdoende
omroeper, meestal Coen Serré. Bij ontstentenis van bandopname-apparatuur werd alles live
uitgezonden. 72 Blijkens een stukje in Tuney Tunes was de aflevering over klarinettist Johnny
Dodds op 7 maart 1947 het beste dat tot dat moment op de Nederlandse radio te beluisteren was
geweest. Niettemin hoopte het blad dat “deze uitzendingen nog wat minder formeel worden en
naar een vroeger tijdstip worden verlegd.” 73 Naar alle waarschijnlijkheid doelde de journalist op
de nogal stijve, afstandelijke spreektaal en het enigszins formele woordgebruik van de
radiolezingen. 74 Zowel de teksten van de AJS-uitzendingen als die van de DSC gingen mank aan
moeizame formuleringen en ontbeerden kortom een wat ongedwongen spreektoon. Het was
precies tegenovergesteld aan datgene wat Pete Felleman bij “Midnight in Munich” en Hans de
Vaal bij “Ochtendrhythme” zo vlot, on-Hollands en Amerikaans vonden. Beide programma’s
bepaalden zich over het algemeen tot modernere vormen van swing- en jazzmuziek waarin
nauwelijks plaats was voor de oude jazz. De verschillen tussen de twee soorten uitzendingen
lijken te opmerkelijk om als toeval af te doen. Het zou best eens kunnen zijn dat we hier te
maken hebben met amerikaniserende tendensen als gevolg waarvan langzamerhand taal en wijze
van presenteren bij de radiojazzprogramma’s minder officieel, minder plechtstatiger werden.
Op 30 mei 1947 verbrak de VARA evenwel de samenwerking met de Amsterdammers. De
reacties waren volgens een van de programmamakers niet daverend, zelfs niet na een oproep tot
adhesiebetuigingen in de laatste uitzending. Ook zou inhoudelijke kritiek van een
gezaghebbende jazzkenner op een van de lezingen de zaak hebben geschaad. Tenslotte
verklaarde de AJS-zegsman Dolf Rerink de geringe respons van de luisteraars aan het niet
optimale tijdstip, namelijk ingeklemd tussen Loe de Jongs politieke weekoverzicht en de
avondoverdenking van de VPRO. 75 Genoemde punten hebben de VARA er mogelijk toe
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gebracht over te stappen naar het programma “Swing & Sweet from Hollywood and 52nd Street”
(SES) dat veel gevarieerder van inhoud en moderner in taalgebruik was..
Via het bevriende Miller Sextet dat regelmatig voor de VARA optrad, kwam Pete Felleman bij
deze omroep in beeld als degene die een grote collectie jazzplaten bezat en eventueel genegen
was ze in bruikleen af te staan. Want ook bij de VARA schortte het niet alleen aan
gespecialiseerde jazz-kennis maar bovenal aan bruikbaar geluidsmateriaal. Felleman ging
akkoord, maar wist te bedingen dat hijzelf de bijbehorende teksten zou leveren. 76 Dit vormde de
aanloop tot een carrière in de radio- en platenbusiness, die zich tot in de jaren negentig uitstrekte.
Het programma beleefde zijn première op vrijdag 6 juni 1947 om 22.15 uur. Toen klonk de tune,
‘Trumpet Blues’, een nummer van LeRoy Holmes en gepopulariseerd door de band van Harry
James. Dit werd voor jazzminnend Nederland het wekelijkse sein om zich gedurende 25 minuten
deskundig te laten in- en voorlichten over het wel en wee van het Amerikaanse jazz- en
swingbedrijf.
De platenverzameling, waarvoor door Felleman al in de jaren dertig de kiem was gelegd, stond
daarvoor garant. Maar hoe ging die actualisering daarvan destijds in zijn werk, in een
leeggeplunderd land met een zwaar beschadigde infrastructuur en een levensmiddelenschaarste
die nog lang haar ellende deed voelen? Hoe wist Felleman de hand te leggen op de nieuwste
platen in een tijd waarin het deviezentekort import van luxegoederen als grammofoonplaten
verbood? Het antwoord op die vragen is even inventief als simpel. Pete Felleman knoopte
vriendschapsbetrekkingen aan met geallieerde militairen, die hij vervolgens bij hem thuis logies
aanbood. Onder hen bevonden zich piloten die de onderbezette KLM voorthielpen door
regelmatig op Amerika te vliegen. Bij wijze van tegenprestatie kregen ze dan van Felleman
lijstjes met op de AFN gehoorde platentitels mee. In zijn gedrevenheid ging hij zelfs zover dat
hij een vliegschema bijhield van een inmiddels tot tientallen personen uitgebreid vliegersbestand.
Naar zijn zeggen hoefde hij er niet voor te betalen, want hun genoten gastvrijheid bleek daarvoor
voldoende betaalmiddel. 77
Variatie en een uiterst zorgvuldige dosering van swing en sweet, van jazz en blues, waarbij nooit
twee opnamen in dezelfde toonaard achterelkaar mochten voorkomen, kenmerkten de
gestructureerde werkwijze van Felleman. Soms werden voor de afwisseling uitzendingen
ingelast die waren gewijd aan één genre, orkest of musicus. Dat “SES” alom grote waardering
ondervond mocht blijken uit de binnenkomende hoeveelheid fanmail. Deze gunstige
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ontwikkeling deed de VARA besluiten de oorspronkelijk overeengekomen tweemaal vijf
uitzendingen (gelijkelijk verdeeld over swing en sweet ) voor onbepaalde tijd te verlengen. 78
Fellemans succes valt enerzijds te verklaren uit de evenwichtige samenstelling van “SES”,
waarin voor iedereen iets van zijn of haar gading te beleven was. Anderzijds was de
nieuwswaarde hoog doordat hij de actualiteit op de voet volgde. Zo was hij bijvoorbeeld de
eerste deejay die de bebop in Nederland introduceerde en wel op 19 augustus 1947. 79 De
revolutionaire geluiden van onder anderen Charlie Parker en Dizzy Gillespie, die toen de
huiskamers binnendrongen, zouden de aanleiding vormen van een heftige en langdurige
controverse binnen de vaderlandse jazzwereld. Felleman was bovendien een perfectionist die
alles minutieus uitzocht en niets aan het toeval overliet, een onderscheidende karaktereigenschap
waaraan maar weinig collega’s konden tippen.
Maar er was nog een oorzaak voor de betrekkelijk grote luisterdichtheid van “SES”. Dat had
rechtstreeks te maken met de wijze van presenteren. Felleman bleek, zoals eerder opgemerkt,
nogal geporteerd voor de vlotte kout van de Amerikaanse omroepers van de AFN. Geen wonder
dat hij in hun voetsporen wilde treden. Door de nadrukkelijke manier waarop hij de Engelse
woorden uitsprak en scherp articulerende volzinnen van de lippen liet rollen, ademden zijn
teksten een quasi-Amerikaanse sfeer. Zijn handelsmerk was de alliteratie en een soms archaïsch
aandoend woordgebruik. De met een bronzen bariton begiftigde radiomaker sprak (en schreef in
aankondigingen van zijn programma’s) bijvoorbeeld kwalificaties uit in de trant van: “sierlijke
songs door een subliem saxofonist” en “de traditionele twaalfmatige blues in traag tempo”, of
“de dance met drive en dynamiek”. 80 Deze hoogstpersoonlijke woordkeuze gaf “SES” mede een
vaart en cachet die tot dan toe ongekend waren in Hilversum.
Maar bij alle lof was er ook kritiek, voornamelijk afkomstig uit puristische hoek.
Muziekjournalist Piet Beishuizen sprak in oktober 1948 in Het Parool zijn afkeer uit over de
veramerikanisering van Fellemans gesproken teksten en over het gemis aan kritische
deskundigheid:
“men luistert er naar met dikwijls zeer geamuseerde verbazing over zoveel haast grenzeloze
verering voor clarinet-kampioenen en trompet-titanen, over zo weinig critisch begrip voor de
gevaren, die verbonden zijn aan een sterke menging van plat commerciële en artistieke
elementen (…). Pete Felleman is een meester in Amerikaans show-jargon, dat met haast
kinderlijke trots in zijn rubriekje ten beste wordt gegeven. Hij praat over de prestaties van een
zeer laag gestemde ‘lady crooner’ alsof er sprake is van een wereldschokkende, fenomenale
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scheppingsdaad. In één programma doet hij u soms een hele reeks van dergelijke dames horen,
allemaal ietwat jankerig, in hamerend rhythme , van overwinningen en nederlagen in de liefde
zingende. En elk van deze platen wordt aangekondigd alsof het een demonstratie van ‘s levens
diepste zin geldt…” 81
Beishuizen had geen goed woord over voor de modernere uitingen van de jazz zoals die in
“SES” ten gehore werden gebracht. Hij zag die als een betreurenswaardige vulgarisering van wat
eens zuiver was.
Dit artikel in Het Parool werd integraal in het oktobernummer van het DSC-orgaan afgedrukt.
Clublid Maarten van Wolferen opperde echter in een reactie dat Felleman door zijn taalgebruik
en wijze van presenteren grote groepen luisteraars aansprak, die op den duur wellicht voor de
authentieke jazz gewonnen konden worden. Dit op hoger peil staande muziekprogramma zou
horizonverruimend kunnen werken, aldus Van Wolferen. 82 Ook Hans de Vaal vreesde dat
“SES”, de “pseudo-jazz” met “overdreven knappe beschouwingen” naar verhouding veel te veel
aandacht schonk, wat ten koste ging van de “werkelijke Jazzmuziek.” 83
Maar ondanks de conservatieve aversie jegens zijn gekunstelde teksten en de onderbelichting
van wat echte jazz genoemd werd, kon Felleman rekenen op een trouw en relatief omvangrijk
luisterpubliek. Voor de VARA was dit ongetwijfeld reden tot tevredenheid hetgeen tot
uitdrukking kwam in een tweede programma. “SES”, dat tot juni 1951 gehandhaafd bleef, kreeg
in de loop van 1948 een pendant in “USA Cabaret” waardoor een accentverschuiving
plaatsgreep. “SES” werd een feature programma, terwijl “USA Cabaret” zich ging richten op de
nieuwste releases. De frequenties van deze uitzendingen vertoonden na 1948 geen constant
patroon, maar wisselden nogal eens in verband met verdere uitbreiding van Fellemans zendtijd
eind jaren veertig. Zo presenteerde hij ook nog op incidentele basis”‘Humor en Rhythme” en
“Songs uit het verleden in de stijl van heden”. 84
Buiten de Felleman-programma’s was er in 1948 en 1949 “Hit Kit”, tevens uitgezonden onder de
titel: “Nieuwe successen van over de oceaan”, waarin vooral swing- en jazzmuziek van velerlei
richtingen werd gedraaid. Ook organiseerde de VARA in 1950 tweemaal een jamsession,
toepasselijk “Voor de vuist weg” geheten, waarin enkele musici van het Metropole orkest
improviserend met elkaar in de slag gingen. En uiteraard was er de livejazz, goeddeels
swingmuziek en eveneens van vrij grote diversiteit. In de periode 1946-1951 waren er behalve
eenmalige optredens van bijvoorbeeld de Hotclub de France onder leiding van Bob Buraz en the
Orchestra of the Dutch Swing College, vaste studiogasten zoals de Ramblers, het Miller Sextet
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(later de Millers genoemd), het Sem Nijveen Rhythm Kwintet, het Trio XYZ, het Pia Beck Trio
en het Britse Ray Ellington Quartet. 85
***
De VARA-uitzendingen liepen gedeeltelijk parallel aan die van de AVRO. Ook hier een aantal
swingprogramma’s, geregeld optredende ensembles en een oude-jazzprogramma dat na verloop
van tijd moest wijken voor het veel moderner getinte “Swing & Sweet”. De maker hiervan, Pete
Felleman, waakte voor eentonigheid door zo gevarieerd mogelijk te werk te gaan. Het leek erop
dat de VARA, evenals de AVRO, had gekozen voor een programma dat een veel grotere
luisterdichtheid bezat. De populariteit van “SES” en andere door Felleman gemaakte
uitzendingen waren, ondanks de kritiek uit conservatieve hoek, mede te danken aan het
eigenzinnige, maar vlotte taalgebruik van de presentator. Geïnspireerd door de AFN bediende
deze zich van een zeer persoonlijk proza dat de programma’s extra vaart gaf. Het had er de
schijn van dat het verschil tussen de AJS-uitzendingen en die van Felleman niet alleen van
muzikaal-inhoudelijke aard was, ook de gesproken teksten leken een onderscheidende factor.
Wat dat aangaat kon er eveneens een vergelijking worden getrokken met de ontwikkelingen bij
de AVRO. Wellicht dat kwalificaties als “behoudend” en “vooruitstrevend” zowel op de muziek
als op de tekst van toepassing zijn.

KRO

De Katholieke Radio Omroep heeft sinds zijn ontstaan geworsteld met een programmering die
zowel de conservatieve vleugel als de wat rekkelijker, seculiere krachten tevreden trachtte te
stellen. Dat was gezien hun beider onverenigbare standpunt haast per definitie een onmogelijke
opgave. Aan het ene uiteinde bevonden zich de representanten van episcopaat, apostolaat en
diverse geestelijke organisaties als de Gregoriusvereniging, voor wie elke minuut besteed aan
niet-religieuze zaken verspild was. Daartegenover stonden echter de pragmatischer ingestelden,
die, geconfronteerd met de vraag van de katholieke luisteraars naar meer amusementmuziek en
bevreesd voor een te grootschalig afstemmen op concurrerende omroepen, eerder geneigd waren
een minder stringent beleid te voeren. 86
Maar toen het pleit eenmaal ten gunste van die muziek was beslecht, zagen de KRO-bestuurders
zich andermaal geplaatst voor een schier onoplosbaar probleem, namelijk: welke
amusementsmuziek? De voorkeur lag zeker niet bij de om zijn zinnenprikkelende eigenschappen
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zo risicovol geachte jazz en Amerikaanse populaire muziek. “In de lichte muziek is de taak van
de K.R.O. veel zwaarder dan die der andere Omroep-verenigingen, omdat hij eensdeels de
gevaarlijke Amerikaanse hotjazz muziek geheel afwijst, anderdeels toch wel degelijk eigen
populaire op hoog peil staande ontspanningsmuziek nastreeft.”, aldus het Jaarverslag 1946. 87
Maar hoe dan wel? Ziedaar het dilemma dat zowel voor de oorlog als direct na de bevrijding de
gemoederen binnen de KRO hevig beroerde. Onmiddellijk bij de reorganisatie van de herrezen
omroep in 1946 werd het bestuur pijnlijk met de neus op de feiten gedrukt. Het bleek een
welhaast onoverkomelijke moeilijkheid musici bijeen te brengen die bereid waren het door de
KRO gewenste repertoire te vertolken. Want de buiten de omroep werkzame musici waren
gericht op de vraag van de vrije markt, en dat kon niet door de te nauwe KRO-beugel: “Welke
deze vraag is, beseft ieder, die iets weet van de huidige sfeer in dancings, cabarets en andere
vermaak-instellingen. Hot-jazz, -swing-orkesten en soortgelijke ensembles zijn aan de orde van
de dag. Voor de K.R.O. was weinig of niets bruikbaar.” 88 De KRO plakte alle Amerikaanse
klanken het stigma ‘jazz’ of ‘swing’ op, en beschouwde die als taboe.
De oplossing voor de orkestproblematiek werd gevonden in het rekruteren van muzikanten uit
bestaande, door de Stichting Radio Nederland in Overgangstijd geëngageerde ensembles. Maar
de aldus moeizaam geformeerde schnabbelorkesten bezorgden de KRO nieuwe hoofdbrekens als
bijvoorbeeld slecht op elkaar afgestemde arbeidstijden.
Een punt van grote onzekerheid was vervolgens de vraag welke muziek deze orkesten gingen
spelen. Duitse muziek kwam vanzelfsprekend niet ‘im Frage’, of het zou die uit een lang
vervlogen tijd moeten zijn. De Amerikaanse muziek, die van de bevrijders, zou daarentegen
favoriet behoren te zijn, maar werd niet geaccepteerd vanwege het altijd aanwezige jazzy
karakter. “Het was dus een onaangenaam zeilen tussen Scylla en Charibdis”, volgens de
omroep. 89 Samen met Ger de Roos slaagde Klaas van Beeck erin enkele grotere orkesten te
formeren, die volgens de door de KRO gewenste normen amusementsmuziek zouden maken.
Het amusements- en dansorkest onder leiding van Van Beeck, dat na alle strubbelingen
uiteindelijk vast bij de KRO in dienst kwam, bleek van uitstekende kwaliteit en ontving lovende
kritieken. 90 Maar het spelen van oude standards en zelfs een enkel Stan Kenton-stuk waarvan de
kritiek gewag maakte, werd Van Beeck door de programmaleiding niet in dank afgenomen. 91
Met betrekking tot het voorgaande is het paradoxaal dat het Harry de Groot Sextet in 1946
veelvuldig voor de KRO te beluisteren was. Het sextet deed naar de mening van S&S denken aan
het indertijd populaire kwartet van Benny Goodman. 92 En begin maart 1946 werden de
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swingende noten van Arthur Young en zijn Swingtet over de katholieke luisteraars
uitgestrooid. 93 Ook stonden er in 1946 geregeld vijftien minuten durende platenprogramma’s
aangekondigd met muziek van onder anderen Tommy Dorsey (13 juli), Duke Ellington (20 juli)
en Jack Hylton (12 oktober). 94 Gezien het anti-jazzbeleid moet deze anomalie aan de aandacht
van de programmaraad zijn ontsnapt dan wel een gevolg zijn van onkundigheid of onwetendheid
ten aanzien van de muzikale bagage van combo’s en platen. Pas in 1956 voerde de KRO een
jazzprogramma in waarin op min of meer reguliere basis jazzensembles optraden. 95

***

Het was duidelijk dat de KRO als confessionele omroep niets van jazz en swingende
Amerikaanse muziek moest hebben. Na interne discussie daarover, wilde men wel
amusementsmuziek toestaan, maar dan zonder de jazzy elementen. En dat nu bleek een bijna
onoplosbaar probleem, daar er nauwelijks musici te vinden waren die zich hiervoor wensten te
lenen. Na veel moeite konden tenslotte enkele orkesten worden gevormd, waarvan dat van Klaas
van Beeck het belangrijkste werd. Merkwaardig en onverklaarbaar was het echter dat er
desondanks regelmatig jazz en swing op de KRO-radio te horen was. Dit was wellicht een
gevolg van slordigheid, onkunde of een dissident bij de programmaleiding. Maar de katholieke
omroep stond in zijn afwijzing van jazz geenszins alleen, zoals aanstonds zal blijken.

NCRV

Evenals de KRO toonde de NCRV zich een ideologisch geharnaste tegenstander van alles wat
maar enigszins naar jazz of Amerikaanse muziek zweemde. Dat vond zijn directe verklaring in
het feit dat deze omroep de radio zag als een instrument om het evangelie uit te dragen. Dat gold
voor zowel het gesproken woord in tal van uitzendingen, inclusief hoorspelen, als voor de
muziek, die onderverdeeld werd in drie categorieën: christelijke, ernstige en lichte muziek. 96
De christelijke muziek die in godsdienstige zin verheffend diende te zijn betrof psalmen en
andere geestelijke liederen. De ernstige muziek, die als kunst werd geclassificeerd, zou voor de
NCRV pas acceptabel zijn als “zij zich stelt in dienst van God en werkt tot Zijn eer.” 97 Bij veel
muziek van bijvoorbeeld Sweelinck, Bach en Beethoven is dat wellicht duidelijk, maar wat te
zeggen van componisten die zich niet laten inspireren door bijbel of evangelie, of van wie het
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niet bekend is? Werden zij door de NCRV geweerd? En bovendien: waaraan precies ken je
christelijke klanken? Is het niet veeleer zo dat religieuze muziek zo genoemd wordt, omdat de
componist dat op de een of andere manier kenbaar heeft gemaakt; maar zo niet, is het dan geen
religieuze muziek meer? Voor de NCRV bestonden deze vragen nauwelijks.
Een punt van discussie, dat telkenmale terugkeerde tijdens vergaderingen, was de
moeilijkheidsgraad van de uitgezonden muziek. Bij de leiding bestond namelijk de neiging om
voorbij te gaan aan de wensen en behoeften van de gewone man en vrouw door het eigen
bestuurlijke niveau als richtsnoer te nemen: “Dat wij te veel muziek geven voor het ontwikkelde
publiek is mogelijk.” 98 Teneinde hierin verbetering aan te brengen werd besloten in de
programma’s meer aandacht te besteden aan eenvoudige christelijke liederen, maar zeker niet
aan jazz of dansmuziek: “Uitgesproken jass- [sic] of dansmuziek is nooit voor de N.C.R.V.
microfoon gegeven. Er is een groot verschil tusschen een wals van Strauss en dansmuziek zooals
deze in een dancing wordt gegeven.” 99 De NCRV was per slot geen amusementsvereniging.
Vandaar dat het bestuur het evenmin raadzaam achtte om wat die lichtere muziek betrof eens bij
andere omroepen te kijken. Want naar de mening van prof.dr. A.H. Edelkoort gaven die soms
“muziek waarvan men den indruk krijgt alsof tien katten aan den staart worden getrokken.” 100
Lichte muziek zou bij de NCRV een constante bron van verdeeldheid blijken; er ging dan ook
nauwelijks een vergadering voorbij of dit onderwerp kwam wel ter tafel. Niet dat er gedebatteerd
werd over de vraag of er wel of geen jazz op het programma behoorde te staan. Dat was onnodig;
jazz was uit den boze, daarover heerste unanimiteit: “Jazzmuziek vindt onder ons geen
verdedigers”. 101 Maar het ging erom in hoeverre bestuur en programmaleiding rekening moesten
houden met een qua geloofsovertuiging en denominatie zeer divers samengestelde achterban.
Een dergelijke constellatie maande tot voorzichtigheid. Onder het NCRV-gehoor bevonden zich,
gezien het aantal ingezonden brieven, vele luisteraars voor wie enkele syncopen al een gerede
aanleiding vormden tot een toornig gemoed. Gesyncopeerde volksmuziek van Surinaamse en
Curaçaose herkomst, zoals uitgevoerd door de vijf Zapakara’s onder leiding van gitarist Lex
Vervuurt, werd door velen in verband gebracht met jazz:
“Er is veel critiek op gesyncopeerde muziek. Spr. geeft weer wat hij uit de brieven heeft kunnen
opmaken. Bij voorbaat wil hij toestemmen dat wij ons verre houden van jazzmuziek. Toch geven
wij teveel muziek die de meeste luisteraars in de oren klinkt als jazz-muziek (…) Zo hebben wij
bijvoorbeeld ‘De vijf Zapakara’s’. Is dat nu iets dat wij moeten hebben? Men kan zeggen dat het
geen jazz-muziek is. Spr. wil dit wel aannemen, maar laten wij toch voorzichtig zijn.” 102
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Terwijl deze groep toch volgens de radiomakers een serieuze groep was die tot het Koninkrijk
der Nederlanden behoorde en waarmee de NCRV een primeur had. 103 Hieruit blijkt een verschil
van inzicht tussen bestuur en de mensen van de praktijk.
Maar waar werd de grens van betamelijke lichte muziek overschreden? Amerikaanse muziek, zo
legde een der bestuursleden uit, maakte een degeneratieproces door, doordat een te veel
overheersende ritmiek de melodie in een ondergeschikte positie manoeuvreerde. Het kwam erop
neer dat “wij [de NCRV] zeer beslist geen gesyncopeerde muziek wensen waar de slagwerker
aan den top zit.” In het NCRV-ensemble Sans Souci stond dan ook geen aparte microfoon bij de
slagwerker opgesteld, wat bij orkesten van andere omroepen wel gebeurde. 104 Het lijkt erop dat
met het “degeneratieproces” de ontwikkeling van de big swingbands bedoeld werd, waardoor
geluidsvolume en de dikwijls dominante rol van de drummer te veel afbreuk deden aan wat in de
NCRV-optiek onder goede muziek diende te worden verstaan.
Een andere steen des aanstoots bleek het Metropole Orkest. Dit ressorteerde onder
verantwoordelijkheid van de Nederlandse Radio Unie, zoals bekend een overkoepelende
samenwerkingsorganisatie van de gezamenlijke omroepverenigingen. Elke omroep kon derhalve
gebruik maken van dit voor vele gelegenheden en muzieksoorten geëquipeerde orkest. Maar
zowel de muziek als juist het feit dat het orkest eveneens bij andere omroepen te beluisteren was,
stuitte bij de leden geregeld op bezwaren. Daardoor klonken er binnen het bestuur stemmen die
zich afvroegen of het orkest bij de NCRV niet onder een andere naam kon spelen en zijn muziek
niet zou kunnen aanpassen. 105 Maar het Metropole Orkest speelde helemaal geen jazzmuziek, zo
riposteerde een beter ingewijd collega-bestuurslid. Dolf van der Linden zou zich ernstig
geschoffeerd voelen bij de aantijging als zou het orkest jazzmuziek spelen. Omdat jazzmuziek
sterk de nadruk legde op saxofoons en drums waren er luisteraars die bij het horen van een
saxofoon al dachten met jazz van doen te hebben: “Jazz-muziek wordt zwaar geaccentueerd door
de saxophoons en de slagwerken. Zodra een muziekstuk wordt gegeven waarin de de saxophoon
wat op den voorgrond treedt, menen de luisteraars jazz-muziek te horen.” 106 Enige relevante
toelichting op dit soort controversiële muziek zou wellicht heilzaam kunnen uitwerken, zo
meende het bestuur. 107
Dit stringente radioverbod inzake jazz en andere vormen van Amerikaanse muziek heeft de
NCRV tot aan de jaren zestig van de vorige eeuw gekenmerkt. Nog in 1958 stonden
muziekonderwerpen voor een gezinsquiz bloot aan censuur. Toen iemand dan ook eens te
kennen gaf ondervraagd te willen worden over Duke Ellington, stond men dat niet toe. De
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organisator, die er overigens persoonlijk geen bezwaar tegen maakte, motiveerde deze afwijzing
met de uitleg dat de strenge, rechtzinnige achterban dit onder geen beding zou tolereren. In arren
moede koos de getergde jazzliefhebber na gemeen overleg dan maar voor George Gershwin, een
componist die zijn inspiratie in belangrijke mate putte uit de jazz. Het was een alternatief dat
vermoedelijk niet zou leiden tot onaangename brieven of erger: lidmaatschapsopzeggingen. 108

***
Meer nog dan de KRO leek de NCRV erop gebrand jazz en alle muziek die ermee verwant was
uit de ether te bannen. De omroep motiveerde zijn afwijzing van jazz vanwege het
evangeliserend karakter van zijn uitzendingen. Hierin stond Gods woord centraal en de
bijpassende muziek diende eenzelfde religieuze sfeer te ademen. Omdat jazzmuziek een
dominante ritmiek heeft en de kennis ervan indertijd nogal te wensen overliet, werd veel met
jazz geassocieerd dat er niets mee van doen had. Dit leidde binnen het bestuur tot oeverloze
discussies over wat wel en wat niet onder hun verantwoordelijkheid kon worden uitgezonden. De
NCRV handhaafde zijn anti-jazzstandpunt nog tot eind jaren vijftig.

VPRO

Evenals andere omroepzuilen besteedde ook de VPRO een omvangrijk deel van haar zendtijd
aan het gesproken woord. Meer dan tachtig procent daarvan werd opgeslokt door
praatprogramma’s die haar identiteit dienden te legitimeren. 109 Maar de omroep besefte dat er
omlijstende muziek nodig was om de radio genietbaar en de leden aan het toestel gekluisterd te
houden. 110 Jazzmuziek maakte daarvan evenwel geen deel uit, althans niet tot 1951.
Begin 1950 brandde de discussie rond de jazz in volle hevigheid los. De Commissie ter
Voorbereiding van de Jeugduitzendingen van de VPRO stelde voor om de per 1 juli dat jaar te
introduceren jeugdpagina in het radioweekblad Vrije Geluiden, “Met open vizier” te noemen.
Deze rubriek, waarvan de inhoud voor de eerste maand reeds was vastgesteld, bevatte naast
andere wetenswaardigheden ook een artikel: “Jazzmuziek. Waarom is de jeugd over het
algemeen vóór en ouderdom tegen?” De deskundige die deze prangende kwestie uit de doeken
zou doen was Ir. W.A. Eschauzier, VPRO-lid en abonnee op Vrije Geluiden. 111 Wat er hierna
zou voorvallen vertoonde een soapachtige karakter. In de commissievergadering van 19
september 1950 werd afgesproken dat er naar aanleiding van genoemd artikel contact zou
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worden opgenomen met jazzautoriteit Eschauzier die aan een boek werkte over het verband
tussen jazz en poestamuziek. Bovendien zou hij worden gepolst voor een causerie. 112 Het
bewuste artikel was dus nog steeds niet geplaatst ondanks de planning ervan voor de maand juli.
Pas in de notulen van de vergadering van 1 december 1950 duikt de naam Eschauzier weer op;
hij zou wel gecharmeerd zijn van een jazzcauserie als deel van een muziekserie waarin tevens:
“Guitaar, Hawaii, Poesta enz.” aan de orde zouden komen. Aangezien sportplannen echter roet in
het eten gooiden, zou Eschauzier opnieuw worden uitgenodigd voor 28 februari 1951. 113 Tijdens
de commissievergadering van 12 januari 1951 herinnerde iemand zich echter nog juist bijtijds
dat er aan de “Lijdenstijd” nog geen aandacht was besteed. Deze omissie werd inderhaast
gecompenseerd door de jazzcauserie te verschuiven naar eind april en daarvoor in de plaats een
programma met negrospirituals te projecteren. 114 Zowel Casper Höweler, de auteur van XYZ der
Muziek die tekende voor deze ingelaste muziek plus tekst, als Eschauzier klaagden over de hun
toegemeten tijd van zegge en schrijve tien minuten. Hun beider verzoek werd staande de
vergadering van 2 februari 1951 ingewilligd door toekenning van vijf extra minuten. 115
Maar nog kwam aan deze slepende affaire geen einde, want de op 25 april geplande
jazzuitzending moest, zo besliste de vergadering van 20 april 1951, wederom wijken, dit maal
om niet nader omschreven redenen voor het sensatieklankbeeld: “Een villa aan de rand van het
vliegveld.” Als definitieve datum werd 30 mei vastgesteld. 116
Dit uitermate moeizame gehannes om een jeugdprogramma-onderdeel van een kwartier te
programmeren was exemplarisch voor de wijze waarop de VPRO destijds trachtte ook iets aan
jazz te doen. Het had er toch wel erg de schijn van dat men ambivalente gevoelens omtrent de
jazz koesterde. Dat bleek ook zonneklaar uit de daaropvolgende vergaderingen vanaf 17 juli
1951. Op die datum werd afgesproken dat de drie jazzuitzendingen die Eschauzier zou verzorgen
op 10, 17 en 24 oktober 1951 zouden plaatsvinden. Maar het was met name dr. Everhard
Spelberg, het gezicht van de VPRO, die nog steeds zijn bedenkingen leek te hebben. Hij stelde
voor de intussen overeengekomen serie jazzuitzendingen van Eschauzier te vervangen door
reisverhalen. 117 Vervolgens vond een collega-bestuurslid op 12 oktober 1951 dat na de eerste
drie uitzendingen andere te inviteren sprekers – genoemd werden C. Poustochkine, Eric Krans en
Peter Schilperoort - in herhalingen zouden vervallen. Spelberg deelde mee dat de heer Piet
Beishuizen ook graag eens in zo’n uitzending wilde spreken; deze laatste stelde voor een gesprek
met verschillende sprekers te organiseren. 118 Ondanks de ontvangen waarderende briefkaarten
beraadde men zich de daarop volgende vergaderingen niettemin over wel of niet voortzetting van
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de jazzprogramma’s. Na mislukte pogingen jazz te vervangen door amusementsmuziek in brede
zin en de uitzendingen uit te breiden naar diverse soorten volksmuziek, hield de VPRO er begin
1953 wat de jazz aangaat voorlopig mee op. 119

***

Het idee om iets aan jazz te doen dateerde bij de VPRO van begin 1950. Maar dit ongetwijfeld
goed bedoelde voorstel ontmoette intern zoveel weerstand dat de geplande serie uitzendingen
niet echt van de grond kwam. Telkens werd het bewuste programma, dat slechts tien à vijftien
minuten mocht duren, onder verschillende voorwendsels uitgesteld of vervangen. Uiteindelijk
gaf de omroep er in 1953 helemaal de brui aan om het overigens later weer op te pakken.

Radio Nederland Wereldomroep

De PCJ - naar de roepletters van het station - Wereldomroep, een kortegolfzender bedoeld om de
duizenden Nederlanders in den vreemde op de hoogte te houden met het wel en wee van het
vaderland, begon zijn uitzendingen weer op 13 oktober 1945. Voor de luisteraars in Nederland
had de zender minder betekenis, omdat de programma’s op de korte golf over het algemeen
moeilijk te ontvangen waren. Behalve nieuwsprogramma’s die vanouds tot zijn kerntaken
behoorden, heeft de wereldomroep zich gaandeweg een groot aantal uiteenlopende rubrieken
toegeëigend. Muziek maakte vanzelfsprekend deel uit van deze qua programmering inmiddels
volwaardige omroep. Het ging uiteraard om muziek van Nederlandse componisten en ook om
jazzmuziek van een Nederlands orkest: The Orchestra of the Dutch Swing College. Op 29
februari 1948 startte een maandelijkse reeks van ongeveer twintig minuten per uitzending die
zich tot ver in de jaren vijftig voortzette. Speciaal voor deze optredens vonden er een
herbezinning op de te volgen speelstijl als ook mutaties in de bezetting plaats. Voortaan zou het
DSC zich uitsluitend richten op dixielandmuziek. 120 Vijf jaar en vijftig radio-optredens nadien
volgde op 4 maart 1953 een jubileumuitzending. De band was een gouden greep voor de
wereldomroep gebleken, getuige de honderden brieven tellende fanmail uit vele werelddelen. Dit
brokje Holland-promotie kreeg nog een extra stimulans doordat de Wereldomroep opnamen van
de band naar buitenlandse radiostations stuurde, hetgeen aanzienlijk zou bijdragen aan de latere
wereldfaam. Die faam werd mede gevestigd door het initiatief van de omroep om in 1950
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maandelijks liveopnamen te maken vanuit het clublokaal van de jazzclub, Nederlandse
Studieclub voor Jazzmuziek (Dutch Swing College) in Den Haag. Zo zijn er tussen februari en
december 1950 zes uitzendingen geweest met hoofdzakelijk muziek van het Dutch Swing
College, aangevuld met enkele gastsolisten. Kenners als bijvoorbeeld mr. C. Poustochkine en de
leider van de DSC-band, Peter Schilperoort, voorzagen het geheel van deskundig commentaar.
Daarnaast traden onder andere Aart Steffelaars Ultramarine Jazzband, het modernere Rob Pronk
Trio en het Flamingo Quintet op. De uitzendingen vonden meestal plaats daags na de opnamen;
van een enkele is een plaatversie gemaakt bedoeld voor Noord-Amerikaanse radiozenders. 121 De
keuze voor de laatste twee genoemde groepen mag zeer bijzonder heten, aangezien de club een
behoudend jazzbeleid voerde door de oude, “echte” jazz te propageren. Arie van Breda meent
echter dat de voorkeur van de Wereldomroep deze keuze zal hebben beïnvloed. 122

***
De Wereldomroep is eigenlijk alleen voor Nederlandse jazzfans in het buitenland van belang
geweest; de uitzendingen waarin de Dutch Swing College Band vanaf 1948 eens per maand
optrad waren namelijk alleen op een kortegolfontvanger goed te beluisteren. Door die
programma’s kreeg de band in de loop der jaren een grote naam in verschillende delen van de
wereld. Daarnaast maakte de Wereldomroep in 1950 enkele liveopnamen vanuit de Haagse
Dutch Swing College Club, waarvan ook weer in hoofdzaak de DSC-band profiteerde.
Met de Wereldomroep zijn alle Nederlandse radio-omroepen, met uitzondering van de regionale,
op hun jazzaandeel in de periode 1944/45-1952 onderzocht. Wat rest is een cijfermatige analyse
van de twee omroepen die van begin af aan op consistente en structurele wijze jazz en swing in
hun programmabeleid hebben opgenomen.

AVRO en VARA: een kwantitatieve analyse
Er zijn nauwelijks objectieve criteria te formuleren ten aanzien van wat onder jazz moet worden
verstaan. Maar ook al zouden dergelijke normen vastgesteld kunnen worden, dan nog rijzen er
vragen, omdat niet van alle orkesten voldoende is geregistreerd om een betrouwbaar oordeel te
rechtvaardigen. Een bijkomend probleem vormt het feit dat veel Nederlandse ensembles vlak na
de oorlog een mengsel speelden van min of meer swingende stijlen, die de een als jazz, de ander
als dansmuziek of zelfs amusementsmuziek zou bestempelen. Met de omstandigheden
waaronder de musici optraden veranderde de muziek vaak van stijl en inhoud. Toch is het
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interessant het aanbod van jazz bij AVRO en VARA ook vanuit een statistisch perspectief te
analyseren. Om het gehalte aan jazz te corrigeren bij bands die een gemengd repertoire speelden,
zijn in onderstaande tabel de Skymasters van de AVRO en de Ramblers van de VARA voor
vijftig procent meegeteld, aangezien ze naast swingstukken veel Nederlands repertoire brachten
dat niets met jazz van doen had. Evenzo voor de helft van hun werkelijke speeltijd meegerekend
zijn: het Sem Nijveen Kwartet en het Johnny Meyer Kwintet. Zowel hotviolist (zoals dat in het
jargon heette) Nijveen als accordeonist Meyer konden weliswaar geducht swingen, maar dikwijls
speelden zij omwille van het brede radiopubliek gewone amusementsmuziek. Vincentino onder
leiding van hotviolist Frans Poptie kon daarentegen de toets der jazzkritiek niet doorstaan, zodat
de groep niet is opgenomen. Bij alle andere in de statistiek verwerkte ensembles werden
genoemde bezwaren minder gevoeld, alhoewel ook daarvan wel degelijk het een en ander viel af
te dingen.
Hetzelfde geldt eigenlijk voor de verschillende jazz- en swingprogramma’s; ook hierin klonk
soms muziek die de lading niet dekte, zoals bijvoorbeeld in het populaire ‘Ochtendrhythme’. En
zelfs iemand van onverdachte huize als Pete Felleman nam het af en toe wat dit betreft niet zo
nauw. Maar het is vanzelfsprekend onmogelijk na te gaan voor welke items dit zou moeten
gelden. De categorie grammofoonplaten (gr. pl.) biedt muziek van alle mogelijke orkesten en
musici, te veel om alle(n) op te noemen.
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Overzicht van door de VARA aan jazz bestede uren zendtijd
jazzprogramma

uren orkest/combo

uren

6,66 Johnny Meyer
2,50 Millers
Ramblers
Sem Nijveen
6,66 Ramblers
10,16 Sem Nijveen
Millers

1,32
4,78
24,18
0,41
23,75
0,41
21,41

gr. pl.
uren
5,83

totaal
45,68

4,66

67,05

1946

Amsterdamse Jazz Sociëteit
ander jazzprogramma

1947

Amsterdamse Jazz Sociëteit
Swing & Sweet

1948

Hit Kit, Nieuwe successen van over de
oceaan
Swing & Sweet
Two-way jazzprogramma

7,50 Ramblers
Millers
20,00 Sem Nijveen
0,50 Hotclub de France (Bob
Buraz)

21,20
8,61
0,25
0,50

11,53

70,09

1949

Swing &Sweet
USA Cabaret
Hit Kit
Humor & Rhythm
Discussie programma

20,00
5,50
5,50
1,00
0,50

17,14
1,12
0,75
0,50
7,20

13,33

72,54

1950

Swing & Sweet
USA Cabaret
Voor de Vuist Weg

67,94

USA Cabaret
Swing & Sweet
Songs uit het verleden
in de stijl van heden

16,01
0,33
1,63
6,75
0,37
0,58
8,00
12,07
10,83
0,33
2,58
3,50
13,75
0,66
0,33

13,11

1951

14,16 Ramblers
6,00 Bamboozlers
1,00 Ray Ellington
Pia Beck
Sem Nijveen
Millers
Jan Mol
5,50 Ramblers
4,58 Pia Beck
Ray Ellington
1,16 Flamingo's
Millers
Jan Mol
Mad Monsters
Josh White (blues)

23,80

79,09

Ramblers
Sem Nijveen
Jan Mol
Ray Ellington
Millers

fig. 1
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Overzicht van de door de AVRO aan jazz bestede uren zendtijd

jaar

jazzprogramma

uren orkest/combo

1946

Dutch Swing College
Swing Parade
Ochtendrhythme
Uit de discotheek van
de DSC
Dutch Swing College
Ochtendrhythme
Uit de discotheek van de DSC
Dutch Swing College
Ochtendrhythme
Middagrhythme
Swing Corner

8,50 Skymasters (Red,White and
2,33 Blue Stars)
4,25 Piet van Dijk
0,50

1947

1948

1949

Swing Corner
Troeven uit Amerika
Uit de discotheek van
de DSC
Zondagclub (discussie over Stan
Kenton)

1950

Swing Corner
Rhythm Parade
Kaleidoscoop (uit het
disco-dagboek van Pi
Scheffer)

1951

Jazz Sociëteit
Kaleidoscoop (uit het disco-dagboek
van Pi Scheffer)

9,08
11,00
1,50
2,08
5,66
1,50
4,50

uren
36,72

gr.pl.
uren
2,88

totaal
uren
57,18

2,00

Skymasters
Rhythm Club

42,62
0,91

3,83

68,94

Skymasters
Dutch Swing
College Band
Rhythm Club
Johnny Meyer

24,93
0,66

7,41

48,60

4,33

48,10

4,08

40,44

5,28

49,91

12,75 Skymasters
1,83 Johnny Meyer
0,91 Rhythm Club
Harry Parry
0,16 Atlantic Quintet
Piet van Dijk
Louis Armstrong
7,50 Skymasters
3,50 Harry Parry
2,25 Rhythm Club
Vic Lewis
Ray Ellington
Tito Burns
5,08 Skymasters
1,45 Sidney Bechet en DSCband
Ted Heath
Kalamazoo Quintet

0,36
1,50
20,15
0,41
4,48
0,25
0,50
1,83
0,50
19,32
0,75
1,05
1,33
0,25
0,41
36,78
0,66
0,50
0,16

fig. 2

De hiernavolgende staatjes tonen de door de AVRO en VARA aan jazz bestede zendtijd in een
breder kader. Helaas is het niet mogelijk gebleken de jazzuren te relateren aan de tijd die werd
uitgetrokken voor de twee hoofdcategorieën, ernstige- en lichte muziek, van welke laatste jazz
traditioneel deel uitmaakte. De AVRO en de VARA hanteerden namelijk verschillende
inhoudscriteria voor beide categorieën, waardoor objectief vergelijkingsmateriaal ontbrak. Zo
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rekende de AVRO bijvoorbeeld opera en operette niet onder ernstige muziek, maar vermeldde ze
apart. De VARA bracht daarentegen opera bij ernstige muziek onder, terwijl operette bij lichte
muziek een plaats kreeg. Alleen voor het laatste onderzoeksjaar, 1951, kon wel een comparatieve
statistiek worden opgesteld, dankzij een in het AVRO-jaarverslag afgedrukt overzicht van de
gemiddeld per maand aan ernstige- en lichte muziek bestede tijd. Voor de overige jaren kon de
jazz slechts worden gerelateerd aan de totale zendtijd.
De gegevens van onderstaande tabellen en staatjes werden hoofdzakelijk verkregen via de
jaarverslagen van beide omroepen. De bijlage van de Memorie van Antwoord, behorende bij de
omroepwet van 1966, verschafte aanvullende informatie over de jaarlijkse zendtijd. De zendtijd
van de AVRO in het jaar 1946 kon desondanks niet exact worden getraceerd, zodat hetzelfde
verschil met de VARA in het navolgende jaar als aantal uren van 1946 is genomen.

Zendtijd in uren en jazzpercentages
1946
1947
1948
1949
1950
1951
AVRO VARA AVRO VARA AVRO VARA AVRO VARA AVRO VARA AVRO VARA
zendtijd*
2375
2210
2880
2715
2880
2790
2880
2780
2880
2790
2880
2770
jazz
57,18 45,68 68,94 67,05 48,60 70,09 57,10 72,54 40,44 67,94 49,91 79,09
%
2,40
2,06
2,39
2,46
1,68
2,51
1,98
2,60
1,40
2,43
1,73
2,85

fig.3

* inclusief gesproken woordprogramma's

Zoals te zien schommelen de percentages van het aantal jazzuren rond de twee procent, met
uitschieters naar onderen en boven respectievelijk van 1,40% en 2,85%. De AVRO blijft
duidelijk achter bij de VARA. Het hoogste percentage werd door de VARA in 1951 gescoord:
2,85%. Opvallend is verder dat beide omroepen in de eerste twee naoorlogse jaren het dichtst bij
elkaar lagen. Wat daarvan de oorzaak zou kunnen zijn is moeilijk te zeggen. Het zou erop
kunnen duiden dat de AVRO na de doorstart in 1946 aanvankelijk wellicht door onvoldoende
identiteitsbesef minder afweek van de gangbare swingende dansmuziek dan daarna. In absolute
aantallen ruimde de AVRO in 1946 en 1947 zelfs meer uren in voor jazz dan de collega-omroep.
Maar een altijd grotere hoeveelheid zenduren ten spijt, bleef de AVRO wat de jazz betreft in de
jaren tot en met 1951 ook in absolute zin bij de VARA achter. Waardoor vervolgens in het jaar
1950 de opgaande lijn van de VARA een merkwaardige terugval vertoonde en de AVRO zijn
laagste stand bereikte, is raadselachtig.
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Zendtijd in uren en percentage muziekgenres 1951

omroep
AVRO
VARA

zendtijd
*

ernstige
muziek

2880
2770

%

520,40
526,00

lichte
muziek

18,06
18,98

1070,80
1119,00

%
37,18
40,39

jazz &
swing
49,91
79,09

%
1,73
2,85

fig.4
* Inclusief gesproken woordprogramma's.

Percentages radiomuziek 1951
omroep
AVRO
VARA

ernstige
lichte
jazz en
muziek
muziek swing
32,7
67,3
3,1
32,0
68,0
4,8

fig.5
Wanneer we figuur vier en vijf bekijken vallen toch wel grote verschillen op. De lichte muziek
met inbegrip van jazz en swing kreeg ruim tweemaal zoveel zendtijd als de ernstige muziek. Het
jazzaandeel van de totale zendtijd varieerde van 1,73 % (AVRO) tot bijna 3 % (VARA).
Vergeleken met de andere muziek bedraagt het jazzaandeel van de VARA 4,8 % en dat van de
AVRO 3,1 %. Dat lijkt toch wel erg weinig. Maar aangezien cijfers over het aantal liefhebbers
van klassieke- en jazzmuziek nu eenmaal ontbreken, kunnen we er geen harde conclusies aan
verbinden. Verder is het verschil tussen AVRO en VARA, mede gezien de beperktere zendtijd
van de laatste, toch wel significant. De VARA zou zich ook in latere jaren qua zendtijd altijd als
de meest jazzvriendelijke omroep opstellen.

Conclusie
Jazz op de radio beleefde in Nederland een absoluut dieptepunt in de periode 1940-1945; de
Duitse bezetter beschouwden deze door zwarte Amerikanen bedachte muziek als volksfremd en
ontaard. Vandaar dat de jazz ondergronds ging. Wie enigermate op de hoogte wilde blijven zag
zich genoodzaakt illegaal op buitenlandse stations als bijvoorbeeld de AFN of BBC af te
stemmen. Een merkwaardige eend in de radiobijt was de populaire, nazistische ‘Gilclub’, die
bijna tot het eind van de oorlog zijn anti-geallieerde propaganda lardeerde met jazz.
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Herrijzend Nederland, de zender van het Militair Gezag, liet medio 1944 vanuit het pas bevrijde
Zuiden tot en met 1945 swinggroepjes spelen afgewisseld met grammofoonmuziek. Maar van
een doordacht jazzbeleid was geen sprake; het was veeleer proberen mee te deinen op de
muziekgolven van de bevrijders.
De uitzendingen van de Amerikaanse legerzender, AFN, vormden vanaf mei 1945 voor
Nederlandse jazzfans een schoolvoorbeeld van de wijze waarop internationalisering van de jazz
in zijn werk ging; ze bleken buitengewoon invloedrijk, te meer nog daar de diskjockeys een
informele, dikwijls geinige aanpak hanteerden, die allerwegen opzien baarde. In Nederland was
het Pete Felleman, die deels de AFN als inspiratiebron van zijn hoogstpersoonlijke radiostijl
noemde.
Pas nadat de Nederlandse omroepen vanaf 1946 weer onder eigen naam begonnen uit te zenden,
kwamen er op bescheiden wijze enkele jazzprogramma’s van de grond.
De AVRO en VARA initieerden in 1946 elk een door particuliere jazzclubs verzorgde
jazzuitzending. Deze richtten zich op de zogeheten ‘echte’ jazz, de door zwarten ontwikkelde
muziek die volgens velen tot circa 1930 zijn min of meer ongerepte staat had behouden. Het leek
erop dat zowel de AVRO als de VARA deze rubrieken na een aantal maanden stopzetten ten
gunste van programma’s van een modernere signatuur. Vooral die van Pete Felleman bleken
populair. Niet alleen zijn gedegen vakmanschap en zin voor actualiteit hielden de liefhebbers aan
het toestel, ook zijn wijze van aankondigen door middel van een idiosyncratisch taalgebruik was
reden om ervoor thuis te blijven. Hiermee onderscheidde hij zich, evenals bijvoorbeeld de
presentatoren van AVRO’s ‘Ochtendrhythme’, van het ietwat stijve proza dat de oudejazzuitzendingen kenmerkte. Het leek erop dat met de muziek tevens de taal veranderde in een
moderner en vlotter idioom. Maar Felleman werd daarnaast ook gekritiseerd om zijn
gekunsteldheid en de amerikanisering van het taalgebruik, hetgeen onder meer tot uitdrukking
kwam door het jargon waarvan hij zich veelvuldig bediende.
Behalve de stabiliserend werkende Felleman-programma’s van de VARA bestonden er enkele
andere die de radiojazz een meer duurzaam karakter gaven. Het reeds genoemde
‘Ochtendrhythme’ en ‘Swing Corner’ (beide AVRO) werden elk ongeveer drie seizoenen
gehandhaafd. ‘Jazz-Sociëteit (ook AVRO) hield het vanaf 1951 nog aanzienlijk langer vol. En de
VARA zond naast de jazz van Felleman nog twee achtereenvolgende jaren ‘Hit Kit’ uit. De jazzen swinguitzendingen werd gecompleteerd door allerhande grammofoonmuziek en uiteraard
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door diverse orkesten. Veel van de muziek van deze laatste categorie kon echter vanwege
commerciële- dan wel omroepbelangen niet gerangschikt worden onder de noemer jazz.
Volgens de statistieken heeft de VARA in de onderhavige periode blijk gegeven een consistent
jazzbeleid te hebben gevoerd. De omroep besteedde in verhouding tot de AVRO aanzienlijk
meer tijd aan jazz. Het percentage jazzuren vertoonde met uitzondering van het jaar 1950 een
opgaande lijn. De AVRO bleef ondanks meer zendtijd hierbij behoorlijk achter.
De confessionele omroepen, KRO en NCRV, onthielden zich om redenen van religieuze aard
volstrekt van jazzmuziek. Vooral de NCRV praktiseerde in dit verband een krampachtige antijazzmentaliteit. Het uit verschillende religieuze richtingen bestaande ledenbestand leed hier en
daar zelfs aan syncofobie, een ziektebeeld met paranoïde trekken waar het niet- westerse
ritmische muziek betrof. De VPRO oordeelde weliswaar in 1951 iets (tien à vijftien minuten per
week) aan jazz te moeten doen voor zijn opgroeiende jeugd. Maar gezien de aarzelende, van
weinig oprechte interesse getuigend besluitprocedures, stelde dit nauwelijks iets voor.

Het is bij dit alles uiterst lastig een oordeel te vellen over de aandacht die de Nederlandse radio
schonk aan jazz. Aangezien statistische data over het aantal liefhebbers per genre alsmede
luistercijfers op het gebied van jazz zeker vóór 1965 niet voorhanden zijn, blijft het gissen naar
de verhouding tussen dat aantal en de in uren uitgedrukte jazz-zendtijd. Deze uitkomsten dienen
idealiter dan te worden vergeleken met wat de klassieke muziek op grond van haar aanhang
kreeg toebedeeld. Want ware jazzliefhebbers beschouwen hun muziek als kunst, die zich het best
laat vergelijken met klassieke muziek. Hierin stonden zij echter veelal alleen. Zoals meestal uit
de jaarverslagen blijkt hoorde jazz voor de omroepverenigingen bij de lichte muziek, een
verzamelnaam die gemakshalve alle niet-klassieke of religieuze muziek dekt.
.
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Jazz op de grammofoonplaat

In dit hoofdstuk zal worden nagegaan hoe na de oorlog in Nederland de hoofdrolspelers in het
jazzplatenbedrijf—industrie, handel pers en liefhebbers—zich tot elkaar verhielden. Bij wijze
van opmaat volgt eerst een beknopte uiteenzetting over de betekenis van de grammofoonplaat
voor de jazz en over de situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog.
***

Eind negentiende eeuw resulteerden de inspanningen van de Fransman Charles Cros en vooral
de Amerikaan Thomas Edison en de Duitser Emile Berliner in de ontwikkeling van een
apparaat dat geluidsopnamen kon reproduceren. Alhoewel Berliner al in 1887 een vlakke
plaat had vervaardigd voor de reproductie van geluid en die commercieel konden worden
geëxploiteerd, verbeterde pas na 1903 de geluidskwaliteit daarvan tot een aanvaardbaar
niveau. Overigens bleef het resultaat van de akoestische opnamen, waarbij de musici hun
instrumenten op een soort trechter richtten, vooralsnog verre van ideaal. 1
Door de invoering van de electrische opnametechniek halverwege de jaren twintig, zette de
grammofoonplatenindustrie enkele grote stappen voorwaarts. Vooral de afzet van platen met
populaire muziek nam toe, een ontwikkeling die door de dansrage van die periode nog
aanzienlijk werd bevorderd. 2 Met uitzondering van de depressieperiode in de jaren dertig en
het reeds gememoreerde, door de muzikantenbond verordonneerde opnameverbod in de jaren
veertig, is het in de Verenigde Staten met de populaire muziek op de plaat sindsdien steeds
beter gegaan. Ook de jukebox, een orkestvervangende afspeelmachine die voor een muntstuk
muziek liet horen, droeg hiertoe bij. Geïnstalleerd in uitgaansgelegenheden als cafés,
cafetaria’s, drugstores en jeugdcentra populariseerden deze machines songs, stijlen en
orkesten. Voor de platenindustrie was de jukebox een goudmijn. Alleen al in 1939 werden er
in de Verenigde Staten circa dertig miljoen stuks verkocht en twee jaar later was van de 127
miljoen geperste exemplaren meer dan de helft bestemd voor de jukebox. 3
De Nederlandse muziekindustrie volgde het Amerikaanse voorbeeld, zij het dat de
gebeurtenissen zich er kleinschaliger voltrokken. Ook hier was de verkoop van het populaire
genre het grootst. Sommige bijzonder in de smaak vallende titels haalden in de jaren dertig en
veertig zelfs een verkoop van vijftigduizend stuks. Met een gemiddelde prijs van zo’n f 1,50
per plaat kwam de totale omzet hiermee op negen à tien miljoen gulden. 4 Opmerkelijk is dat
in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog nauwelijks platen werden geperst.
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Toonaangevende labels als His Master’s Voice, Parlophone, Columbia, Polydor, Odeon,
Decca, Telefunken en Kristal werden uit Engeland en Duitsland geïmporteerd door firma’s
die zelf adverteerden en de distributie naar de detailhandel regelden. 5
Alleen de in 1930 door Henk van Zoelen opgerichte maatschappij Decca Dutch Supplies, in
1936 omgedoopt tot Hollandsche Decca-Distributie NV (HDD), zou zich in de loop van de
jaren dertig steeds meer tot een volwaardige platenproductiemaatschappij ontwikkelen.
Aanvankelijk verwierf Van Zoelen de alleenvertegenwoordiging van Engelse Decca-platen
voor Nederland en koloniën, maar al in 1932 begon hij Nederlandse artiesten in Londen voor
de vaderlandse markt op te nemen. Een belangrijke stap op weg naar eigen productie werd
een jaar later gezet met de eerste in Nederland opgenomen plaat van de Ramblers. En toen
Van Zoelen tenslotte in 1934 de beschikking kreeg over een perserij was het bedrijf bijna
geheel compleet. 6 Het enige dat nog aan het hele proces ontbrak was het vervaardigen van
persmatrijzen. Voordien was men daarvoor afhankelijk geweest van Engeland en België, maar
door problemen met de toelevering besloot Van Zoelen de daarvoor benodigde apparatuur
zelf aan te schaffen. Dat gebeurde in 1943, hoewel het tot januari 1946 duurde voordat de
machine naar behoren functioneerde.
In de jaren vijftig wijzigde de werkwijze van HDD, omdat Philips, sinds 1942 eigenaar van de
maatschappij, met een eigen platenlabel op de markt verscheen. Was aanvankelijk ook de
verkoop van Philips-platen in handen van HDD, gaandeweg de jaren vijftig werd het bedrijf
steeds meer naar de marge gedrukt tot de definitieve overname door Philips in 1980. 7
***

Grammofoonplaten werden gewoonlijk in oplagen van 300 à 350 standaard per dag geperst,
zes dagen per week. Dat wil zeggen: iedere pers (HDD bezat er aanvankelijk twee, later drie)
produceerde dat aantal. De op een bepaald moment onverkochte aantallen hield men gewoon
in de catalogus en bleken soms jaren na dato nog verkoopbaar. 8
De speelduur van de 25-centimeter platen, waarop vrijwel alle populaire muziek verscheen,
was beperkt tot twee à drie minuten. Klassieke muziek werd voornamelijk geperst op 30centimeter platen die ongeveer vierenhalve minuut muziek bevatten. Eind 1950 werd echter
de 33 1/3-toeren plaat commercieel geïntroduceerd en in 1955 de 45-toeren plaat, hetgeen een
ommekeer in de platenwereld betekende. Niet alleen kon de drie-minuten-grens naar ruim
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twintig minuten verlegd worden, maar de nieuwe producten waren bovendien gemaakt van
het minder breekbare vinyl.

Jazz en de grammofoonplaat
In combinatie met de radio is de grammofoonplaat voor de verbreiding en popularisering van
de jazz van groot belang geweest. De gemakkelijk verhandelbare geluidsdrager vond vanaf de
jaren twintig zijn weg naar een uitdijende groep geïnteresseerden. Het ging hierbij niet alleen
om de echte New Orleans jazz en de swing die altijd weer een klein aantal liefhebbers hebben
aangesproken, maar ook om een aangepast en makkelijker in het gehoor liggend product dat
commercieel gesproken veel aantrekkelijker was.
De plaat werd het middel bij uitstek om van jazz te genieten. Anders dan bij optredens of
radioprogramma’s waren de liefhebbers niet afhankelijk van respectievelijk de bereikbaarheid
van een optreden en het dikwijls late uur waarop de programma’s plachten te worden
uitgezonden.
De grammofoonplaat is voor de jazz het equivalent van de partituur bij de klassieke muziek. 9
De essentie van de jazz, toonvorming en de ritmische eigenaardige stuwing die aangeduid
wordt als swing, zijn niet of maar gebrekkig in notenschrift te vatten. 10 Door middel van een
persoonlijk geluid op een instrument geeft de musicus uitdrukking aan zijn gemoedstoestand
van het moment. De specifieke elementen waaruit die toonvorming is opgebouwd en de
stilistische eigenaardigheden en dynamische tegenstellingen die jazz karakteriseren zijn zo
individueel dat precieze notatie onmogelijk is. Bovendien speelt het improviseren in de jazz
een wezenlijke rol. De in een improvisatie vormgegeven, min of meer spontane creativiteit is
uniek, waardoor geen twee uitvoeringen van eenzelfde nummer identiek zijn. Dit verklaart
ook waarom fanatieke liefhebbers of verzamelaars soms niet rusten voordat ze beschikken
over alle bestaande proefopnamen van een bepaald nummer. Wie dan ook een jazzmusicus op
waarde wil schatten dient diens totale platenproductie, zijn oeuvre, aan een onderzoek te
onderwerpen. 11
De grammofoonplaat had ook een functie als oefenmateriaal voor aspirant-jazzmuzikanten.
Het meespelen met platen was in jazzkringen een methode om het ensemblespel al
improviserend onder de knie te krijgen. Bovendien fungeerden platen als studieobject voor
jazzmuzikanten. Via de plaat gereproduceerde jazzmuziek van leidende en trendsettende
musici bood collega’s essentiële informatie. Dat heeft naar het inzicht van een van de
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allerbelangrijkste propagandisten van de jazz, Leonard Feather, ertoe bijgedragen dat “the
interaction of musicians’ ideas and styles on each other was speeded up enormously. (…) it
was stepped up at a mathematically increasing rate - algebraically. And it has never slowed up
since.” 12 Het door Feather aangehaalde aspect is bovendien belangrijk, omdat in tijden van
verandering, zoals bijvoorbeeld de jaren veertig toen de bebop zich ontwikkelde, musici via
de plaat daarvan op de hoogte bleven.
Maar het beluisteren van de grote voorbeelden op de plaat kent ook een nadelige kant. Minder
getalenteerde musici namen nogal eens hun toevlucht tot epigonisme. Zo wisten de
Nederlandse jazzmusici van de jaren vijftig meestal niets beter te bedenken dan het imiteren
van hun idolen. Pas in de jaren zestig werd dit door enkele critici onderkend: “Ook in
Nederland hebben wij bij verscheidene musici kunnen zien”, schreef jazzjournalist Bert
Vuijsje, “hoe ze als boppers begonnen, in het begin van de jaren vijftig West-Coast gingen
spelen, om rondom 1956 over te schakelen op hard-bop. Koncerten door Nederlandse
jazzmusici waren dan ook veelal een taaie en zelfs overbodige gelegenheid, gezien de vele
koncerten door Amerikaanse top-musici.” 13 De in het citaat genoemde regelmatige concerten
van Amerikaanse musici speelden bij de beïnvloeding een rol, maar het was primair de plaat,
die de bron vormde waaruit Nederlandse jazzmusici putten.

Oorlogssituatie
Tijdens de Duitse bezetting van Nederland kwam de import van overzee geheel tot stilstand.
Jazzliefhebbers waren op Amerikaanse import aangewezen geweest en daardoor van platen
verstoken. De in Berlijn gevestigde firma Lindström sprong onmiddellijk in dat gat door op
het Odeon-label een aantal Engelse Parlophone opnamen in Nederland uit te brengen. Voor
zowel Lindström, die al ruim voor de oorlog jazzplaten in Nederland uitbracht, als de
Deutsche Grammophon A.G., die eveneens Amerikaanse platen naar Nederland exporteerde,
was dit een manier om deze in eigen land verboden waar in bezet gebied te slijten. Ook HDD
bleek nog geruime tijd uit voorraad vrij ongestoord Engels- en Amerikaans repertoire aan de
detaillist te kunnen leveren. Dit bleef mogelijk omdat de controle merkwaardigerwijs veel
minder scherp was dan bij een enigszins vergelijkbare branche als die van de tijdschriften. 14
Toen de Verenigde Staten in december 1941 officieel met Duitsland in oorlog raakte,
betekende dat geenszins het definitieve einde van het aanbod aan Amerikaanse platen op de
Nederlandse markt. Een paar Decca-platen met Amerikaanse jazz bleven in de eerste
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oorlogsjaren nog leverbaar en enkele werden zelfs nog bijgeperst. Het gat in het aanbod dat
niettemin door de oorlogshandelingen ontstond werd door de Duitse maatschappijen
gedeeltelijk opgevuld met opnamen van Europese jazzmusici. 15
Naast HDD en de import- en distributiehandel bestonden er sinds begin jaren dertig enkele
geluidsstudio’s, die zo nu en dan jazzmuziek opnamen, in kleine oplagen persten en onder
liefhebbers verspreidden. Bekend waren bijvoorbeeld de klankstudio van Van Wouw in
Amsterdam, de Lumirex studio van Dolf Dienske en het Geluids Technisch Bureau van Gé
Bakker, beide in Den Haag. 16
De controle op het verbod Engelse (jazz)muziek uit te brengen was, zoals gezegd,
aanvankelijk niet effectief. Dit werd anders toen de Duitse inspecties vanaf 1942 Engelstalige
titels niet langer tolereerden. Voortaan dienden orkesten hun overigens ongewijzigde
repertoire van Nederlandse titels te voorzien, wat aanleiding gaf tot potsierlijke vertalingen als
bijvoorbeeld: “Waarom loop je mij zo straal voorbij?” (“Yearning “) van de Kapelle
Willebrandts, “Kareltje in de bocht” (“Lady Be Good”) van het trio Charlie Nederpelt,
“Oorlogspad” (“Indiana”) van het Peal Dansorkest 17 en het door het orkest van Ernst van ‘t
Hoff opgenomen “Vous avez une beau chapeau madame” ( “Idaho”), tevens in het
Nederlands gezongen als “Wat heeft U een mooie hoed mevrouw”. 18
In weerwil van de Duitse import en de in Nederland verhandelde Decca’s kampte de
platenindustrie vanaf de Duitse inval met logistieke moeilijkheden. Nadat de invoerstop, het
onmogelijk maakte matrijzen uit Engeland te betrekken, was HDD gedwongen ze uit België
te laten komen. Maar deze bleken van inferieure kwaliteit. Hierdoor werd de
concurrentiepositie ten opzichte van de Duitse platen ondermijnd, temeer nog daar de
Duitsers veel betere persresultaten boekten. Het grondstoffentekort was echter veel ernstiger
van aard. Het hoofdbestanddeel van de plaat was het uit India afkomstige schellak, waaraan
diverse ingrediënten als bijvoorbeeld zwartsel, hars en diatomeeënaarde (een versterkend
middel) werden toegevoegd. Ook hieraan kwam in 1940 een eind, omdat HDD dit
halffabricaat van Decca Engeland kreeg toegeleverd. Evenals Duitse platenindustrie die met
hetzelfde euvel worstelend, trachtte HDD de nood te lenigen door grote partijen tweedehands
platen op te kopen. Deze werden tot gruis vermalen en leverden aldus nieuwe grondstof. Dit
recyclingsproces bleek echter onvoldoende. Vandaar dat vanaf december 1940 een maatregel
van kracht werd die de klant verplichtte bij aankoop van een nieuwe plaat een oud exemplaar
in te leveren. Engelse Columbia’s van vóór 1931, Franse Pathé’s en oude Edison-platen
waren daarvan uitgesloten, omdat ze een laagje papier bevatten of anderszins onbruikbaar
waren. 19 Weldra bleek ook deze één-op-één-ruil ontoereikend, zodat de koper begin 1942
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zelfs twee oude platen moest meebrengen om een nieuwe aan te kunnen schaffen. 20 Deze
buitengewoon ongunstige omstandigheden heeft HDD er echter niet van weerhouden tot aan
Dolle Dinsdag toe gewoon met persen door te gaan. 21 En na de bevrijding zou HDD als eerste
en vrij snel de activiteiten weer opstarten.

Herstel grammofoonplatenindustrie
Door de moeizame wederopbouw van Nederland na de bevrijding kon de betrekkelijke luxe
sector van de grammofoonplatenindustrie zich slechts langzaam herstellen. Twee
maatschappijen wisten tegen de verdrukking in de productie van platen kort na de oorlog weer
op gang te krijgen. HDD pakte de in 1944 afgebroken draad al in 1945 weer op, terwijl zij in
1948 gezelschap kreeg van het nieuw opgerichte Bovema.
Al vanaf juni 1945 verschenen er berichten die erop duidden dat HDD binnen afzienbare tijd
weer in bedrijf zou zijn. In een speciaal aan de detailhandel gerichte ciculaire gaf HDD uitleg
over de staat waarin studio, fabriek en kantoor zich bij de bevrijding bevonden. Die viel
volgens de directie nog wel mee, al hadden de Duitsers een “niet onbelangrijk deel der
opname-apparatuur gestolen.” 22 Dat betekende vrij vertaald dat de studio in hotel Hof van
Holland te Hilversum, waar HDD de meeste opnamen maakte, leeggeplunderd was. Latere
berichten spreken dit overigens weer tegen. 23 Maar eigenaar Philips fourneerde nieuw
kapitaal, zodat de studio binnen redelijk korte termijn weer bedrijfsklaar was. 24 De
platenproductie, zo meldde de eerste editie van het uitsluitend voor de winkelier bestemde
blad Decca Nieuws van oktober 1945, was inmiddels hervat, zodat de leveranties niet lang op
zich zouden laten wachten. 25 Vooreerst ging het daarbij om een beperkte voorraad oud
populair repertoire, waaronder maar liefst zes jazzplaten, die over het land verzonden werden.
De winkeliers dienden in ruil oud-materiaal, 250 gram voor iedere nieuw te ontvangen plaat,
aan HDD te versturen. 26
Er bestond dus ook vlak na de oorlog nog een tekort aan schellak, dat ondanks invoer vanuit
Engeland tot aan 1948 zou aanhouden. Aspirant-kopers werden, evenals dat in de oorlog het
geval was geweest bij aanschaf van een nieuwe plaat, verplicht twee oude in te leveren. Ook
was de kwaliteit van de platen niet altijd even goed omdat enkele bereidingsstoffen ontbraken.
Een ander probleem was het ontbreken van voldoende naalden. De door HDD al in 1945
geïntroduceerde langspeelnaald onderving dit probleem echter. Met een dergelijke naald, die f
1,80 kostte, kon men circa tweehonderd kantjes draaien. 27
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Maar ook het fabricageproces zelf ondervond problemen. Als gevolg van de rantsoenering
van steenkool en electriciteit kon het gebeuren dat de productie stagneerde en bijgevolg de
bevoorrading van de detaillisten vertraging opliep. 28
Anders dan de directie zich had voorgesteld verschenen pas in januari 1946 de eerste nieuwe
Decca-platen, zes in getal, waarvan één in het swingidioom, namelijk van de Engelse
bandleider Ted Heath. 29 En het zou tot juli 1946 duren voordat de tweede zich aandiende:
andermaal een opname van Ted Heath; daarnaast waren ook enkele platen in de aan swing
verwante categorie “dansmuziek” verschenen, onder andere van The Ramblers en van Jimmy
Dorsey and his orchestra. 30
De band van Ted Heath, hoe bekwaam die naar het oordeel van kenners ook musiceerde, was
misschien niet datgene waarnaar de Nederlandse jazzgemeenschap in eerste instantie uitzag.
Die gemeenschap was globaal in twee groepen in te delen: zij die een voorkeur hadden voor
de oude, ‘echte’ jazz en de liefhebbers van meer eigentijdse, via de AFN opgevangen
Amerikaanse klanken.
Uit de lijstjes in Decca Nieuws blijkt dat het jazzrepertoire aan het einde van de jaren veertig
langzamerhand wat uitgebreider werd. Maandelijks werden gemiddeld een à twee platen in
het swingidioom uitgebracht, met name van musici als Louis Armstrong, Duke Ellington,
Lionel Hampton, Louis Jordan, Ella Fitzgerald en Bob Crosby. Wel deden zich bij die één à
twee nogal eens reprises voor van reeds eerder uitgegeven platen.
Met uitzondering van twee opnamen van het Nederlandse Atlantic Quintet (10 november
1949) was en bleef de modernere jazz voor Decca onbekend terrein. En dat gold eveneens
voor de oude ‘real’ jazz. 31
HDD, dat wat Nederlands repertoire betreft een reputatie had te verliezen, bracht in juli 1948
de eerste van een lange reeks revivaljazzplaten van The Orchestra of the Dutch Swing College
uit. 32 Maar afgezien van het zojuist vermelde bopachtige Atlantic Quintet was het voor het
overige de soft-swing van de Millers, de Decca Swing Combo, Johnny Meyer, Sem Nijveen,
Pia Beck, de Jig Rhythm Club, The Rhythm Club en het Trio XYZ wat de klok sloeg. 33
Pas in 1950 startte Philips, dat sedert 1942 eigenaar was van HDD, een eigen platenlabel
waarop gaandeweg steeds meer jazz verscheen. Philips moest ongeveer twee procent
zogenoemde pressing fees betalen voor het gebruik van de naam Decca. Dat lijkt ook niet
onbillijk, want Decca Engeland had in het verleden altijd gezorgd voor publiciteit en reclame.
Waarschijnlijk had Philips echter gedacht hiermee na de oorlog makkelijk weg te komen,
aangezien de Engelse zustermaatschappij inmiddels geen bemoeienis meer had met HDD.
Niettemin hield Decca Engeland voet bij stuk en was Philips gedwongen de rechten te
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voldoen. Een bittere tegenvaller, omdat er vanwege de hoge productie gedurende de
oorlogsperiode een aanzienlijk bedrag mee gemoeid was. Door nu met een eigen beeldmerk
platen te gaan persen loste het probleem zich als vanzelf op. 34 Ook besefte Philips maar al te
goed dat de beste methode om de omzet van afspeelapparatuur te vergroten was, zelf de
platenproductie ter hand te nemen. 35
De Philipsvestiging in Doetinchem, die overigens kortstondig in bedrijf is geweest, begon in
1950 met de productie van platen. Al in 1952 slaagde de nieuwbakken platenmaatschappij, de
N.V. Philips’ Phonografische Industrie, erin een prestigieuze deal met het Amerikaanse
Columbia Broadcasting System te sluiten. Tien jaar lang mocht Philips overal in Europa
Columbia-opnamen onder eigen label uitbrengen en in Amerika zou Columbia gerechtigd zijn
hetzelfde te doen met het Philips repertoire. Met de ingebruikneming van het gloednieuwe
fabrieksgebouw annex researchafdeling te Baarn in 1951 was de zaak definitief beklonken.
Hierna hield HDD weliswaar niet op te bestaan, maar werd zij in februari 1953 met de
oprichting van de NV Phonogram wel ontheven van haar productietaken; zij leidde
vervolgens het bestaan van een papieren NV, die in leven werd gehouden voor de
communicatie met Decca Records Co. Ltd.. In 1980 was, zoals we eerder zagen, haar lot
definitief bezegeld. 36
***

HDD kreeg eind 1948 gezelschap van de twee jaar eerder op 1 december 1946 opgerichte
Verkoop Maatschappij Bovema te Amsterdam. Deze naamloze vennootschap stichtte de
Nederlandse Gramofoonplatenfabriek die platen zou gaan persen van het EMI concern: His
Master’s Voice (HMV), Parlophone, Columbia en diverse andere sublabels. EMI (The
Electrical and Musical Industries) was in de loop van zijn nog betrekkelijk korte bestaan
uitgegroeid tot een van de belangrijkste bronnen van Amerikaanse opnamen. Bovema had
voor de in Heemstede gevestigde fabriek de licentierechten van enkele van de genoemde
labels verworven, waardoor, aldus directeur Oord, ongeveer negentig procent van de
wereldmarkt binnen bereik lag. 37 Deze uitspraak wekte hooggestemde verwachtingen, die,
naar zou blijken, de eerstkomende jaren niet waargemaakt konden worden.
De in Heemstede geperste platen werden door verschillende distributeurs (onder andere de
firma Stibbe & Co.) bij de detaillist afgeleverd. Volgens een latere commentator in hetzelfde
blad dat de zojuist vermelde gegevens verschafte, Onze Lichte Muziek (OLM), had de fabriek
haar ontstaan vooral te danken aan het feit dat het importeren van matrijzen minder deviezen
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kostte dan de invoer van platen. 38 Bovema was bovendien van plan Nederlandse groepen op
te nemen, die, indien passende studioruimte hier niet beschikbaar was, naar Engeland zouden
kunnen uitwijken. 39
Maar deze ambitieuze opzet van het bedrijf kon niet meteen worden gerealiseerd. Vooreerst
zouden in het kader van een inwerkperiode in verband met het uittesten van de moderne
apparatuur voor het platenproductieproces, alleen het HMV-, Parlophone- en Columbiarepertoire uitgegeven worden; daarna, als het gehele bedrijf eenmaal op orde was, ook de
andere labels. En aangezien het aantal matrijzen door tegenslag op allerlei gebied
aanvankelijk gering was en de productieplanning nog niet volledig vaststond, bleef de
beschikbaarheid van platen de eerste tijd eveneens gering. 40
Toch kon de jazzliefhebber die wist wat voor moois er bij EMI zoal op de plank moest liggen
de toekomst met enig vertrouwen tegemoet zien. Aanvankelijk was het aantal uitgebrachte
platen verre van indrukwekkend, maar na 1948 breidde Bovema de productie voorzichtig uit.
Het introductienummer van het jazztijdschrift Philharmonic (januari 1950) publiceerde een
lijst met de belangrijkste opnamen die op dat moment in de reguliere handel verkrijgbaar
waren. Daarbij bevonden zich veel Columbia- en Parlophone-opnamen van onder andere
Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, Lionel Hampton, Woody
Herman en Gene Krupa. 41 Dit aanbod week nauwelijks af van wat HDD in de handel bracht.
Beide

ondernemingen

waren

grotendeels

afhankelijk

van

de

matrijzen

die

de

moedermaatschappijen hen toezonden. En aangezien het big bandtijdperk, zeker in Europa dat
vijf jaar had moeten missen, nog niet ten einde was, lag de keuze van genoemde bands ook
voor de hand. De twee persingen van opnamen van de big bebopband van Dizzy Gillespie
verdienen aparte vermelding omdat het vermoedelijk de allereerste bebopopnamen betreft die
op een EMI-label in Nederland zijn uitgegeven.
Het duurde overigens nog tot de herfst van 1950 voordat de eerste jazzopnamen van eigen
bodem van de persen kwamen (drie platen van de Haagse Dixieland Pipers). 42 Bovema bracht
gedurende de jaren vijftig af en toe revivaljazz uit: opnamen van diezelfde Dixieland Pipers
en van de eveneens uit Den Haag afkomstige Down Town Jazzband, twee vooraanstaande
oude-stijlorkesten. Modernere vormen van jazz kwamen evenmin royaal aan bod: één HMVplaat van het Flamingo Quintet in 1950 en een eenmalige serie van drie platen op Columbia in
1955, gevolgd door een opname van The Diamonds pas in 1956.43 Dit resultaat was vanuit het
perspectief van de Nederlandse jazzmusici al met al vrij teleurstellend.
Bedrijfsmatig beschouwd ligt het voor de hand dat een onderneming als Bovema, die zelf
geperste dan wel geïmporteerde platen van buitenlandse orkesten gemakkelijk verkocht,
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minder geneigd was zich de rompslomp en de kosten van het opnemen van Nederlandse
combo’s op de hals te halen, als daar een onzekere afzet tegenover stond. Waarom zou een
bedrijf zich om het lot van Nederlandse jazzmusici en de bevordering van de Nederlandse
jazz bekommeren? Alleen op grond van min of meer ideële motieven of een zekere affiniteit
met jazz, kan wellicht een meer jazzvriendelijk beleid verwacht worden. Want gezien de
geringe populariteit van jazz (dixieland verkocht beter dan moderne jazz) was er geen
realistische winstverwachting.
Behalve de licentie om platen van EMI uit te brengen verkreeg Bovema in de jaren vijftig
tevens de Nederlandse vertegenwoordiging van de belangrijke jazzlabels van de
concertimpresario Norman Granz: Norgran en Clef, later samengebundeld tot Verve en niet
meer bij Bovema. 44
Het herstel van de platenindustrie, inclusief HDD en Bovema, zo kan resumerend worden
opgemerkt, verliep uiterst moeizaam in 1945. Dat vond zijn oorzaak in een tekort aan
deviezen voor de import van platen, matrijzen en grondstoffen. In de eerste naoorlogse jaren,
tot 1948, verschenen er slechts enkele Amerikaanse swingopnamen, merendeels van voor de
oorlog al bekende artiesten. Nieuw materiaal was zo goed als niet verkrijgbaar. Oude en
modernere jazz werden vrijwel niet uitgebracht. Vanaf 1948 profiteerde ook de platenhandel
van de Marshallhulp. En toen in 1950 de invoerbeperkingen volledig werden opgeheven,
ontstond een nieuwe situatie. Zowel Philips, dat de activiteiten van HDD grotendeels had
overgenomen, als Bovema importeerden en persten in de loop der jaren vijftig een grote
variëteit aan jazzmuziek; het aandeel Nederlandse groepen hierin stak daarbij ongunstig af.

Importmalaise
Direct na de oorlog was het importeren van jazzplaten vrijwel onmogelijk. De officiële
import, via de Nederlandse Vereniging van Geluidsdragers en Importeurs, was zeer stevig aan
banden gelegd. Om platen te importeren was een vergunning vereist. De betreffende
handelaar diende zich in Den Haag bij de Centrale Dienst In- en Uitvoer van het ministerie
van Economische Zaken te vervoegen die een toestemming kon verlenen. De bank verstrekte
vervolgens het te besteden bedrag in de gewenste valuta: ponden en wat later ook dollars. De
Verkoopmaatschappij Bovema verkreeg als eerste een vergunning om uit Engeland EMIplaten te importeren. Aanvankelijk mocht de import volgens deze vergunning het bedrag van
900 pond per jaar niet overschrijden. 45 Het zal duidelijk zijn dat dit budget voornamelijk
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besteed werd aan klassieke en populaire muziek en maar voor een klein deel voor jazz
bestemd was.
Het tijdschrift Symphonie & Swing (S&S) liep al in juli 1946 op deze ‘vreugdevolle’
platenimport vooruit. Binnenkort, zo berichtte het blad, zou de import van HMV- ,
Parlophone- en Columbiaplaten op bescheiden schaal worden hervat. 46 Onder de HMV- en
Parlophone-import zouden zich ook jazzplaten bevinden, meldde S&S de maand erop. 47 Weer
een maand later volgde een bespreking van één, waarschijnlijk door de importeur
toegezonden, Parlophone-jazzplaat. In oktober verscheen het bericht dat vanwege de
bescheiden vertegenwoordiging van jazz onder de HMV- en Parlophone-platen voorlopig
geen recensies zouden worden gepubliceerd. De motivering luidde dat maar nodeloze onvrede
zou ontstaan onder de lezers. 48 S&S wilde de liefhebber kennelijk die desillusie besparen. De
periodiek Muziek was minder pessimistisch. “Redelijk” noemde het blad de toestand in het
begin van 1947. Platen waren weliswaar niet volop verkrijgbaar, maar dankzij het feit dat
landen graag luxe-artikelen uitvoerden, was er überhaupt export. De noodzakelijkste goederen
en machines, aldus Muziek, wensten zij vanzelfsprekend ten eigen bate aan te wenden. Zo
exporteerde Nederland bijvoorbeeld bloembollen en andere landen grammofoonplaten. Maar
op die manier kon de import uiteraard nooit zo groot zijn. Alleen het merk Decca, dat over
een eigen perserij beschikte, kon, zo wist het blad uit welingelichte bron, ongelimiteerd zijn
gang gaan. Zoals bekend zou het invoeren van matrijzen waarop de platen geperst werden
vergeleken met platenimport een geweldige besparing van deviezen betekenen. 49 Muziek
refereerde echter aan de algemene platenimportsituatie, terwijl S&S de jazzimport van het nog
prille Bovema op het oog had. En zoals eerder is gesignaleerd, bracht HDD nog weinig en
onregelmatig jazz en swing op de markt.
In februari 1947 deelde Bovema mee ook Columbia-platen te gaan importeren. 50 Uit het
ontbreken van import-plaatbesprekingen in de daarop volgende nummers van S&S kan echter
worden afgeleid dat de spoeling wat dat aanging nog uiterst dun bleef, tenzij S&S dat niet
wilde om de lezers niet teleur te stellen.
Ook andere firma’s wisten invoervergunningen te bemachtigen. Dolf Rerink, een van de
oprichters van de Amsterdamse Jazz Sociëteit, stelt bijvoorbeeld dat er in 1946 en 1947 soms
plotseling via de erkende handel importplaten verschenen. Als medewerker van Tuney Tunes
kreeg hij in 1946 een aantal platen ter bespreking mee van de legendarische firma Stibbe.
Deze firma had uit Engeland een partij Parlophones geïmporteerd en de muziekjournalist
mocht er een paar lenen; hij besprak ze en bracht ze keurig terug. Rerink noemt deze invoer:
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“incidentele oprispingen” 51 Dit maakt opnieuw duidelijk dat die invoer dermate kleine
aantallen betrof dat er geen gratis recensie-exemplaren verstrekt werden.
Het gevolg was dat jazzliefhebbers zich bezonnen op alternatieve methoden om buitenlandse
platen in hun bezit te krijgen. Pete Felleman benaderde piloten, zoals in het hoofdstuk “Jazz
op de radio” is beschreven, die de gewenste platen uit de Verenigde Staten voor hem
meebrachten. Leden van de Amsterdamse Jazz Sociëteit gingen weer anders te werk. Via
verzamelaarsbladen als het Amerikaanse The Record Changer en het Engelse Pick-Up
bouwden ze een netwerk van correspondenten op met wie naar hartelust kon worden geruild.
Een dergelijke ruil geschiedde met gesloten beurzen, ter hoogte van een per briefwisseling
overeengekomen bedrag. Bij deze vrij intensief gedreven ruilhandel ging het in overwegende
mate om op vlooienmarkten en in uitdragerijen aangeschafte tweedehands platen.
Soms zagen de liefhebbers van de klassieke jazz onder deze verzamelaars zelfs kans aan hun
ruilactiviteiten te verdienen. Hiertoe verzonden ze voor bijvoorbeeld de waarde van veertig
dollar aan hier te lande uitgebrachte platen, in ruil waarvoor zij veertig platen van Stan
Kenton, Harry James of Nat King Cole retour kregen, omdat in de Verenigde Staten platen
destijds één dollar of minder kostten. Aangezien zij niet bijster van deze modernere jazz
gecharmeerd waren, verkochten ze deze platen voor vijftien gulden door aan een bevriende
plaatselijke platenzaak, die ze op haar beurt voor maar liefst f 25- f 35 kon slijten aan vaste
klanten. 52 Dit waren exorbitante prijzen in een tijd dat er aan vrijwel alles gebrek en veel op
de bon was. Men bedenke echter wel dat de fanatieke fans vijf jaar “droog” hadden gestaan.
Er bestond daarnaast ook een mogelijkheid om op illegale wijze deviezen te verkrijgen. Wie
in staat was aan te tonen dat er in de Verenigde Staten een schuld van hem of haar uitstond,
kon dollars toegewezen krijgen. Deze wetenschap leidde hier en daar tot creatief misbruik:
bewijsstukken werden overlegd, de dollars geïncasseerd, de platen aangeschaft, terwijl de
schuld reeds voldaan was… 53 Met het stringente deviezenbeleid van de regering werd
overigens ook op andere wijze de hand gelicht. Er zouden bijvoorbeeld geallieerde militairen
op dit gebied actief zijn. Vanuit de bezettingszones in Duitsland, aldus een zegsman,
verkochten ze door henzelf geïmporteerde platen aan Nederlandse groothandelaren die met
hen regelmatige contacten onderhielden. 54
***

De krapte aan grammofoonplaten werd enigszins verlicht door het bestaan van glasplaten.
Glasplaten vormden een reeds lang bekende en in de muziekwereld beproefde methode om
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muziek op geluidsdragers vast te leggen. Eerst werd er een zogeheten moederplaat
vervaardigd en hiervan konden kopieën op een snijtafel gesneden worden, die vervolgens als
ruilobject weer dienst deden of gewoon voor de verkoop bestemd waren. De oplage hiervan
was uiterst beperkt en alleen bedoeld voor privé-gebruik. Vooral bij belangrijke evenementen
zoals het eerste Nederlandse optreden van Claude Luter et ses Lorientais in 1947 te
Amsterdam, Den Haag en Tilburg, vormden ze voor een selecte groep daarbij aanwezigen
gewilde tastbare herinneringen. 55 Glasplaten waren van belang in een periode waarin de
grammofoonplatenindustrie en -handel bezig waren overeind te krabbelen en vooral geschikt
voor liveopnamen, omdat het registreren van concerten goeddeels onbekend was vanwege het
hoge foutenrisico. Maar de glasplaten losten het chronische tekort aan jazzplaten uiteraard
geenszins op.
***

Het was de jazzliefhebber na de oorlog dus al snel duidelijk dat er voorlopig van de reguliere
handel geen schokkende resultaten te verwachten waren. De deviezenreserves dienden in de
eerste plaats voor primaire levensbehoeften en werkgelegenheid. Af en toe wisten legale of
illegale importeurs enkele platen op de markt te brengen, maar veel haalde dat niet uit.
Vandaar dat er hier en daar min of meer slinkse wegen werden bewandeld om de felbegeerde
platen toch in de wacht te kunnen slepen. Ruilen met buitenlandse geestverwanten bleek voor
sommigen een legitiem en probaat middel, waarbij men er echter niet voor terugdeinsde de
ruilwaar tegen zwarte prijzen door te verkopen. Ook het voorwenden van een Amerikaanse
schuld leverde “handige” jongens dollars op. En bovendien zouden in Duitsland gelegerde
geallieerde militairen zich actief met illegale importpraktijken inlaten. Als algemeen erkend
middel om muziek voor privé-doeleinden vast te leggen, maar stellig ook als
surrogaatoplossing voor gemis aan voldoende handelsplaten, fungeerde tenslotte de
glasplaten; deze schijven bevatten dikwijls liveopnamen waardoor ze eveneens in het
ruilcircuit en als koopwaar dienst deden.
Deze importproblematiek en platenschaarste was symptomatisch voor het naoorlogse
economische getij. Maar met de tenuitvoerlegging van het Marshallplan zou zich de strategie
van de overheid ten aanzien van de invoer, en dus van de platenhandel, in gunstige zin
wijzigen. Eind jaren veertig, zo zal blijken, trad een kentering in waardoor het
jazzplatenaanbod langzamerhand het niveau van voor de oorlog bereikte.

13

Normalisatie
Medio 1948 verscheen er in Decca Nieuws, het contactblad van HDD, een bericht dat de
jazzliefhebbers als muziek in de oren moet hebben geklonken. De grammofoonplaat was van
de bon; voortaan was men niet meer verplicht om bij de aanschaf van een populaire plaat één
of soms twee oude exemplaren in te leveren (voor klassieke 30 cm. platen gold dit overigens
al eerder). 56 Er waren inmiddels voldoende grondstoffen voor de fabricage van
grammofoonplaten voorhanden. Ook werden de importrestricties langzamerhand versoepeld
en werden vergunningen sneller afgegeven, waardoor de algehele situatie aanmerkelijk
verbeterde. Vooral in 1949 zette de platenhandel enkele flinke stappen voorwaarts blijkens het
feit dat in het laatste kwartaal van dat jaar maar liefst zestien maatschappijen actief waren met
het verhandelen van platen. 57 Mede daarom was het Tuney Tunes in de zomer van 1949 een
raadsel waarom Bovema nog steeds geen opnamen uit de aan jazz en swing zo rijke HMVcatalogus perste. Hierin diende, oordeelde het tijdschrift, onverwijld verandering te komen;
lezers werden daarom vriendelijk doch dringend gemaand per briefkaart te reageren. Het
maandblad zou er vervolgens voor zorgen dat deze post bij Bovema terecht kwam. 58 Maar
vergeleken met eerdere jaren was de situatie sterk verbeterd.
Zoals we hebben gezien waren er in Nederland twee ondernemingen die platen van Engelse
en Amerikaanse opnamen persten. Naast HDD, dat Decca-platen perste, was er de
Nederlandse Gramofoonplatenfabriek van Bovema. Dit bedrijf perste behalve de labels van
het EMI-concern in 1949 en 1950 ook enkele platen van de labels, Swing, Capitol, Odeon,
Pathé, Elite, Regal, MGM en Imperial voor de distributie. 59 De andere platenondernemingen
hielden zich uitsluitend met import bezig. De Haagse handelsonderneming Rova importeerde
bijvoorbeeld het Belgisch-Franse merk Pacific, waarop de Australische revivalband van
Graeme Bell en de Franse band van Claude Luter te horen waren. 60 De firma C.N. Rood uit
Den

Haag

vertegenwoordigde

Capitol-Telefunken,

de

Duitse

branche

van

het

AmerikaanseCapitollabel, en distribueerde onder andere de veelgevraagde opnamen van Nat
King Cole en het Zweedse klarinetwonder Stan Hasselgard. 61 Vanuit Vianen opereerde
Recordo, dat onder meer de labels Jazz Selection en Blue Star op de Nederlandse markt
bracht. Opmerkelijk is het feit dat korte tijd later deze beide labels in andere handen
overgegaan bleken te zijn. Wellicht was dit exemplarisch voor de instabiliteit van deze jaren
van herstel. Op een advertentie in Rhythme prijkte nu de naam van de firma Munnikendam te
Amsterdam als de alleenvertegenwoordiger van Jazz Selection en Blue Star in Nederland;
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deze firma vertegenwoordigde daarnaast nog een handvol andere labels als Circle, Royal Jazz
en Vogue. 62
Zowel Jazz Selection als Blue Star waren uitermate belangrijk, omdat ze behalve veel oude
jazz en dixieland tevens bebop brachten. Bebop was een grotendeels nog onbegrepen
jazzvorm, die nochtans steeds aan populariteit won. Via het Continental-label dat ingevoerd
werd door de firma Kraamer in Amsterdam maakte de Nederlandse jazzwereld kennis met
bijvoorbeeld de pianisten Dorothy Donegan en Mary Lou Williams, vocaliste Sarah Vaughan
en trompettist Hot Lips Page. 63 En tenslotte werden in 1950 nog de labels, Savoy, Disc,
Melodisc, Esquire met allerhande jazz gedistribueerd, perste Bovema intussen ook MGM en
voegde Rova Mercury aan haar assortiment toe. 64 De verkrijgbaarheid van jazz en de
keuzemogelijkheid van de koper begonnen weer een vooroorlogs peil te bereiken.
Dat was ook niet verwonderlijk, want met ingang van januari 1950 was de
deviezenrantsoenering opgeheven. Zeer verheugend, zo viel er in Rhythme te lezen, was dan
ook de tijding dat de Nederlandse regering de invoer van Engelse grammofoonplaten had
vrijgegeven, waardoor iedere in Engeland uitgebrachte opname ook in Nederland te koop zou
zijn. 65
De zegeningen van de Marshallhulp leken al meteen vanaf 1948 merkbaar te worden. De
grammofoonplaat was niet langer “op de bon” en daarnaast bleken zich in Nederland dankzij
een verruiming van het besteedbare aantal dollars steeds meer maatschappijen actief met de
platenhandel in te laten. Hierdoor breidde zich het aanbod van importlabels gestaag uit. Maar
pas nadat de regering begin 1950 de invoer volledig had vrijgegeven, ontstond er een situatie
die de jazzfan in toenemende mate als normaal, dat wil zeggen vooroorlogs, begon te ervaren.

Commercialiteit
Kwamen de jazz- en swingfans de eerste paar jaren na de Tweede Wereldoorlog ten gevolge
van de schaarse bevoorrading slecht aan hun trekken, voor de minnaars van de oude, echte of
klassieke jazz viel er blijkens een ingezonden stuk in S&S helemaal niets te genieten. Als één
van de “zwarte schapen”, zoals een briefschrijver zichzelf en zijn geestverwanten betitelde,
spoorde hij fabrikanten en importeurs aan hen eens terwille te zijn met de uitgave van “goede
jazzplaten”. Het stukje dat de titel droeg: “Wanneer wij,- de Jazzliefhebbers?”, was
ondertekend door L.H.B., ofwel Leslie Hurle Bath, voorzitter van de AJS en tevens
medewerker van S&S 66 Deze hartenkreet vormde bepaald geen incident. Want naarmate de
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maanden verstreken begonnen steeds meer liefhebbers van de klassieke jazz hun misnoegen
kenbaar te maken over het tekort aan de huns inziens enige ware jazz. Van het bescheiden
aanbod uitgebrachte platen was slechts een klein aantal gewijd aan jazz en swing. Daarvan
maakte de oude jazz een verwaarloosbaar deel uit. Rolf ten Kate, publiciteitschef van HDD en
zelf een “oud en hardnekkig jazzminnaar” onderkende de problematiek. In zijn hoedanigheid
als jazzliefhebber en representant van de grammofoonplatenindustrie was hij wellicht de
meest aangewezen persoon om hierover een bevoegd oordeel uit te spreken. Ten Kate wees er
in Tuney Tunes op dat dit probleem eenvoudig te herleiden was tot een botsing van belangen.
Immers, een platenfabriek is een commerciële onderneming. Dat verhoudt zich slecht tot de
op het totaal zeer geringe vraag naar met name oude jazz. Hij tekende hierbij nog aan dat dit
in mindere mate ook van toepassing was op swingmuziek. 67 Teneinde zijn betoog kracht bij te
zetten haalde de Decca-pr-functionaris de uitkomsten van een door het bedrijf uitgevoerde
enquête aan, die het geschetste beeld meer dan zouden bevestigen. 68 Jammer genoeg is dit
onderzoek dat de woorden van Ten Kate had kunnen bevestigen, niet gepubliceerd. Maar ook
zonder die publicatie leek het perspectief somber, ook al vanwege een eveneens geconstateerd
interesseverlies en een koopkrachtvermindering bij de betrokken doelgroep. 69 Tegen deze
beschouwing over de jazz en swing als commercieel oninteressante artikelen leek weinig in te
brengen. Maar de jazzliefhebber — in de overtuiging dat hem onrecht geschiedde — wilde
dat niet voetstoots aannemen.
In het januarinummer 1949 van Tuney Tunes verscheen een repliek van een Haagse jazzfan,
waarin deze de door Ten Kate geponeerde vermindering van de belangstelling voor de jazz
sterk aanvocht. De Hagenaar adstrueerde zijn scepsis onder meer met een opsomming van de
door Nederlandse en buitenlandse omroepen in het programma opgenomen jazzuitzendingen,
die volgens hem voor de oorlog nagenoeg ontbraken. Het gevarieerde aanbod van
jazzuitzendingen kon volgens hem onmogelijk duiden op een teruglopen van de interesse.
Bovendien vroeg hij zich af of Nederland een uitzonderingspositie moest innemen als in
andere Europese landen wel regelmatig real-jazzplaten werden uitgebracht. Aan het slot van
zijn weerwoord riep hij de lezers op per briefkaart adhesiebetuigingen te zenden aan zijn
adres als bewijskracht voor de juistheid van zijn stelling. 70
Bij nader inzien was het eigenlijk een vrij povere apologie, want Decca’s argumenten werden
niet weerlegd. De briefschrijver gooide wat de inhoud van de jazzuitzendingen betreft
gemakshalve alle jazz en swing op één hoop, terwijl het uitgangspunt nu juist de
onderwaardering van de zogenoemde “echte jazz” was. In zijn nawoord benadrukte ook Ten
Kate deze onzuiverheid in het verweer. 71
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Maar het resultaat van de vraag om adhesiebetuigingen vormde de voorlopige lakmoesproef
inzake de vermeende discriminatie van echte jazzliefhebbers. Van de plus minus 18.000
lezers van het maandblad reageerden er slechts 170. Minder dan één procent dus, een
uitkomst, die het gelijk van Decca’s perschef bevestigde. Bovendien, zo illustreerde Ten Kate
met enkele voorbeelden, behoorden tot die bijna één procent ook nog eens veel swingfans en
mensen die geen vage notie hadden waar zij adhesie mee betuigden 72 .
Nu zijn de cijfers van één blad uiteraard niet maatgevend. Maar Tuney Tunes was vóór de
komst van Rhythme (oktober 1949) wel het enige landelijke muziekblad dat redelijk wat
aandacht aan jazz schonk en dat dus jazzliefhebbers onder zijn lezers telde.
Men zou bijna geneigd zijn HDD en de andere maatschappijen een pluim op de hoed te steken
voor het feit dat ze überhaupt nog jazz wilden opnemen en uitbrengen. Want jazz leek anno
1949 commercieel beschouwd dus vrijwel niets te betekenen. Of zoals de voormalige
Almelose platenwinkelier Dolf Meibergen zich desgevraagd liet ontvallen: “Jazz vormde voor
ons geen bron van inkomsten, maar een bron van ellende; zo erg was het. Je kocht wat jazz
betreft altijd een kat in de zak en wat je overhield smeet je in de opruiming.” Wel herinnerde
hij zich kortstondige rages die de verkoop van platen van bijvoorbeeld Glenn Miller, Harry
James of Stan Kenton deden oplopen; en natuurlijk was er de dixieland, maar commercieel
interessant werd het nooit. Meibergen voegde eraan toe zich over de situatie in de grote steden
geen oordeel te willen aanmatigen. 73 Daar liep de verkoop van jazzplaten, of althans van
bigbandswing in ieder geval beter, getuige een beslissing van HDD om een Woody Hermanopname (Decca BM 03555) alleen in de grote steden van het Westen uit te brengen. Het
beschikbare kwantum van deze uit Engeland geïmporteerde plaat bleek ontoereikend om aan
het gehele land te leveren. En de ervaring had geleerd dat het bewuste genre in het
randstedelijk gebied het best verkocht. 74
Dat jazz en swing commercieel minder aantrekkelijk waren zou ook het predikaat “moedig”
kunnen verklaren dat OLM gaf aan het initiatief van HDD het Atlantic Quintet op de plaat te
zetten. De bebop van het kwintet, schreef het blad, was namelijk nog allerminst in ons land
doorgedrongen. 75 Medio 1950 leek het erop of het een jaar tevoren in Tuney Tunes gevoerde
debat een vervolg zou krijgen. De recensent van oude jazz in Rhythme, Bob Leenart,
beantwoordde de hem veelgestelde vraag waarom er in Nederland toch zo weinig oude
opnamen van de persen kwamen. Dat zou allereerst te maken hebben met het aanschaffen van
kostbare matrijzen in het buitenland, waarvoor deviezen verschuldigd waren. In de tweede
plaats vormde Nederland een te klein afzetgebied voor dit soort jazz. Bovendien meende
Leenart dat veel potentiële kopers deze platen al vóór de oorlog of na de oorlog via
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buitenlandse relaties hadden kunnen bemachtigen. Niettemin zou het allemaal nogal
meevallen afgaande op wat er zoal te koop was. 76
Eigenaardig aan het betoog is het argument dat om te kunnen persen het invoeren van
kostbare matrijzen onontbeerlijk was. Terwijl eerder (januari 1947 in Muziek en januari 1950
in OLM ) het invoeren van matrijzen juist goedkoper zou zijn dan het invoeren van platen. Nu
was niet steeds hetzelfde muziekgenre in het geding en de ene matrijs zal de andere niet zijn,
maar toch lijkt het argument (matrijzen versus platen) te pas en te onpas te zijn aangewend
om het markttekort te verklaren. 77
De vraag rond het in de handel brengen van oude jazz en verwante stijlen was, wát er precies
moest worden uitgegeven. Aangezien oude jazz een tamelijk specialistisch en esoterisch genre
was, riepen de maatschappijen dikwijls de assistentie in van liefhebbers en verzamelaars. Aan
de hand van zogeheten numericals, lijsten met voorgedrukte catalogusnummers van platen die
in Engeland zouden worden uitgebracht, werden keuzes gemaakt. Als er bijvoorbeeld bij
Bovema een jazzplaat werd gesignaleerd, trachtte één van de jazzfans onder de werknemers
bij de labelchef of verkoopleider druk uit te oefenen deze uit te brengen. Maar ook vroeg men
advies van experts van elders, zoals onder anderen Bob Leenart. Om volgens Bovema een
eigen Nederlandse persing te rechtvaardigen moesten er tenminste tweehonderd exemplaren
van een bepaalde opname verkocht worden. 78
Zowel van de onafhankelijk van elkaar opererende Amerikaanse als Britse Decca
maatschappijen stond het HDD vrij via Engeland matrijzen te importeren. Wim van Zoelen,
Henks jongere broer, herinnert zich dat het merendeel van de daarvan geperste platen ook
daadwerkelijk in Nederland op de markt kwam. Al in de oorlogsjaren ontwierp hij een
systeem dat inzicht verschafte in het commerciële verloop van de uitgegeven platen; van
iedere plaat werd de verkoop per dag genoteerd en op een maandstaat getotaliseerd, waardoor
pieken en dalen in enkele oogopslagen duidelijk werden. Helaas is niets daarvan bewaard
gebleven. 79
Een plaat was een langer leven beschoren dan tegenwoordig het geval is. Vandaar dat vlak
nadat HDD in 1945 zijn doorstart had gemaakt, nog redelijk wat vóór de oorlog geperste en
geblokkeerde platen met name van joodse artiesten heruitgebracht konden worden. Het
aandeel jazz daarvan was betrekkelijk klein, maar dat werd eind 1945 en begin 1946 herperst
van (toen nog) bestaande matrijzen. 80
Ging het hierboven om importplaten of om ingevoerde matrijzen, de keuze van nieuwe, in
Nederland opgenomen muziek was evenzeer commercieel bepaald. De repertoirekeus van
nieuwe opnamen, bijvoorbeeld, liet zich in goed overleg met de betrokken musici vaststellen,
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met dien verstande dat uiteraard de eindbeslissing aan HDD toeviel. De muziekjournalist Skip
Voogd is van mening dat de Nederlandse platenindustrie in de naoorlogse jaren zo
commercieel mogelijk te werk ging bij het maken van swingopnamen. De muziek moest
voldoen aan drie criteria: ze moest dansbaar zijn, het repertoire moest uiterst commercieel zijn
samengesteld en de improvisaties mochten niet te zeer van het melodisch gegeven afwijken.
Combo’s als bijvoorbeeld Vincentino, The Rhythm Club en het Trio XYZ kwamen volgens
Voogd op de plaat rustiger, voorzichtiger en minder sprankelend over dan wanneer ze voor de
radio of live optraden. 81
Kortom, de maatschappijen bepaalden in hoge mate de muzikale gang van zaken. Door van de
musici te verlangen hun speelstijl en repertoire aan te passen aan de smaak van een zo breed
mogelijk publiek, hoopten zij op een goed verkoopresultaat.
Dit zat Voogd kennelijk hoog, want elders uitte hij nogmaals kritisch commentaar op dezelfde
en zijns inziens buitengewoon commerciële Decca-opnamen uit 1949 van The Rhythm Club
en het Trio XYZ. 82 Voogd: “Als ik mensen van de industrie, onder wie Rolf ten Kate, sprak
en vroeg waarom heb je van het Miller Sextet nooit iets anders opgenomen dan een paar van
die heel bekende dingetjes? Dan kreeg ik steeds hetzelfde antwoord: als we inderdaad
uitbrengen wat de muzikanten graag spelen, dan worden het winkeldochters; dat zei hij
letterlijk. De muzikanten moesten danceable muziek spelen. Vandaar zo’n serie als: Small
combo dance date, waarop Henny Frohweins Atlantic Quintet zat. 83 En als je dan dat orkestje
in de zaal hoorde, dacht je, goh, dat is heel wat anders dan op de plaat.” 84 Dit commentaar
sluit aan bij wat Ten Kate zei over de real jazz en in mindere mate de swingmuziek.
Klaarblijkelijk waren de maatschappijen alleen na aanpassing van stijl en repertoire bereid
met jazz- en swingmusici in zee te gaan. Deze problematiek was zelfs onderwerp van gesprek
tijdens een van de zogeheten Decca-Dealers-Dagen, jaarlijkse bijeenkomsten van HDD en de
detaillisten. “De vraag”, aldus het verslag van dit samenzijn in 1948, “welke artisten een
platenproducent contracteert, en welke nummers hij deze artisten laat spelen, is van directe
invloed op de omzet en dus op aller welvaart.” 85 De programmaleider, Nico Boer, liet daarop
alle Decca-artiesten de revue passeren en uit de reacties van de zaal ontstond een helder beeld
van de voorkeur voor bepaalde genres. Het werd de directie van HDD duidelijk dat door dit
soort bijeenkomsten de detaillisten, indien voltallig aanwezig, wezenlijk invloed op de keuze
van de musici en het repertoire zouden kunnen uitoefenen. Gezien de vertrouwelijkheid van
deze discussies werden echter geen concrete mededelingen in het contactorgaan
gepubliceerd. 86 Dat is begrijpelijk maar niettemin betreurenswaardig, omdat hieruit wellicht
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wat meer feitelijkheden omtrent de commerciële status van de jazz- en swingensembles
bekend zouden zijn geworden.
Hoe heeft een swingmuzikant als violist Frans Poptie, de leider van Vincentino, deze
vermeende beknotting van de muzikale vrijheid ervaren? “Wij kregen geen instructies ten
aanzien van wat wij en hoe wij moesten spelen. Nooit. Het is natuurlijk wel zo dat je voor een
plaatopname een beetje voorzichtiger te werk gaat, omdat het zo definitief is. En na één, twee,
drie of vier takes gaat de spontaniteit er wel af, dus word je voorzichtiger. Maar er is door de
platenmaatschappij nooit de suggestie gedaan om zus of zo te spelen hoor!” 87 Ook drummer
Tonny Nüsser van het Atlantic Quintet is zeer stellig in zijn bewering dat, ook al bestond er
onderling overleg, zijn kwintet geen restricties kreeg opgelegd. Jazzorkesten werden juist
vanwege hun stijl uitgenodigd om op te nemen; bovendien, zo verzekerde de drummer, laten
jazzmusici zich niet zonder meer de wet voorschrijven. Het zouden vooral de
halfcommerciële orkestjes als de Millers zijn geweest die bij opnamen zochten naar een mix
van jazzy en andere, populairdere nummers. Nüsser is, evenals Poptie, van opvatting dat
nervositeit en een zekere gespannenheid een rol konden spelen tijdens het opnemen. Dat zou
de reden kunnen zijn geweest dat jazzmusici zich wat inhielden en meer op zeker speelden. 88
Op het eerste gezicht lijkt Skip Voogds constatering dat de platenmaatschappijen alleen
geïnteresseerd zouden zijn in commerciëlere muziek en de orkesten min of meer het te spelen
repertoire voorschreven, door zowel Van Zoelen als beide musici weerlegd. Toch blijft wat
Voogd en de door hem aangehaalde Ten Kate over het commerciële beleid van de
platenindustrie inzake jazz te zeggen hebben, grotendeels overeind staan.
Want behalve voor wat betreft het orkest van de Dutch Swing College, enkele andere
dixielandbands en regelmatig in de studio verkerende swinggroepjes als bijvoorbeeld het
Johnny Meyer Quintet, de Millers en de Rhythm Club, lieten de platenmaatschappijen de
Nederlandse jazz links liggen. Die situatie veranderde in de loop van de jaren vijftig niet. Dat
was in eerste instantie te wijten aan onwil van de consument die de producten van
Nederlandse makelij niet bleek te willen afnemen. De Millers, Vincentino en de Johnny
Meyer combo speelden in overwegende mate muziek die voldeed aan de door Voogd
genoemde criteria en die bij een grotere groep luisteraars in de smaak viel. Die muziek mocht
niet, zoals het in het jargon heet, te far-out zijn. Natuurlijk, tijdens optredens trokken de
muzikanten wel eens alle registers open om zich uit te leven, maar dergelijke momenten
werden spaarzaam gedoseerd. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat Frans Poptie zich geen
inmenging in muzikale aangelegenheden weet te herinneren. Zijn combo speelde al in de stijl
die de maatschappij voor ogen stond. En het is veelbetekenend dat de opnamen van het
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Atlantic Quintet met Tonny Nüsser op drums een eenmalige gebeurtenis vormden.
Aangenomen mag dan ook worden dat de plaat voor HDD geen groot succes is geweest. 89
Tot slot van deze paragraaf over commercialiteit volgt een poging om met cijfers aan te tonen
hoe de verhoudingen binnen de Nederlandse platenwereld lagen. Helaas is dat voor de
wederopbouwperiode vanwege het ontbreken van basale gegevens slechts in zeer beperkte
mate mogelijk. 90
Het enige materiaal dat een verantwoorde statistiek mogelijk maakt, is afkomstig van HDD.
Vanaf oktober 1945 tot aan het moment dat HDD voor de Philips Phonografische Industrie de
distributie ging verzorgen (1951), circuleerde maandelijks (soms tweemaal) het uitsluitend
voor de handel bestemde orgaan, Decca Nieuws. In de loop van 1948 verscheen tevens Decca
Discussies, een informatief maandkrantje voor de platenliefhebber, waarin ook de nieuwe
releases waren vermeld. Beide periodieken vormen de bron voor de volgende statistieken:

Decca 78 t.-releases 1946 t/m 1951
totaal uitgebracht

1706

100%

ernstige muziek

631

37%

lichte muziek

933

54,7%

jazz en swing

142

8,3%

fig. 1
Decca elpee-releases 1950-1951
totaal uitgebracht

115

100%

ernstige muziek

96

83,5%

lichte muziek

13

11,3%

jazz en swing

6

5,2%

Fig. 2
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Het percentage jazz en swing van het totale aantal uitgebrachte platen (fig. 1) is hoog wanneer
we het afzetten tegen het percentage jazz op de radio. Nu zijn radio en platenindustrie
natuurlijk verschillende zaken, elk met haar eigen specifieke- , maar ook met een
gemeenschappelijk belang; beide trachten zoveel mogelijk consumenten aan zich te binden en
weerspiegelen derhalve de publieke smaak. In het VARA-topjazzjaar 1951 bedroeg het
jazzpercentage 4,8% tegen 3,1% bij de AVRO. Die cijfers vallen verrassend ver beneden het
totaal van Decca van ruim 8%, ook al is dit berekend over de gehele periode. Want met
inachtneming van het feit dat niet elk jaar de zendtijd in twee hoofdcategorieën kon worden
uitgesplitst, zouden de jazzpercentages hoe dan ook steeds ver onder dat van Decca blijven. 91
Verder scoort de lichte muziek op de radio steeds ongeveer tweemaal zo hoog als de ernstige:
68 % resp. 32 % ( VARA ) en 67,3 % resp. 32,7 % (AVRO). Opvallend genoeg wijkt Decca
daar enigszins van af en noteert respectievelijk 63 % en 37 %.
De introductie van de langspeelplaat van 33 1/3 toeren in 1950 door HDD, gebeurde
aanvankelijk op kleine schaal. Dat had ongetwijfeld te maken met de hoge prijzen die ervoor
betaald moesten worden. De door de Korea-crisis verslechterde internationale situatie, ten
gevolge waarvan een grondstoffentekort optrad, was daar direct debet aan. Deze ontwikkeling
leidde langzamerhand weer tot een stijging van het algehele prijspeil en dus tot een afname
van de koopkracht. Een periode van laagconjunctuur leek onontkoombaar. En het heersende
gevoel van onbehagen onder de bevolking werd tenslotte nog versterkt door de pessimistische
toekomstprognose van het Centraal Planbureau. 92
In december 1951 varieerden bij HDD de prijzen van 25-cm. elpees bijvoorbeeld van f 19 tot
f 25,- en de 30-cm. elpees van f 29 tot f 31,50. 93 Dat waren bedragen die voor de doorsnee
koper destijds moeilijk op te brengen waren. Slechts enkelen konden zich regelmatig de
weelde van een elpee veroorloven. Het relatief groter aantal uitgebrachte klassieke elpees zou
derhalve verklaard kunnen worden uit de in het algemeen ruimere financiële armslag van de
doelgroep. De culturele elites, traditioneel in doorslaggevende mate het klassieke
muziekpubliek, waren zeker destijds welgestelder dan de doelgroep voor de lichte muziek.
Een bijkomende oorzaak lag op een ander vlak. De grote klassieke werken besloegen in het
verleden meerdere plaatkanten, wat allerwegen als ongemakkelijk ervaren werd. De elpee
onderving nu dat bezwaar. Elpees met lichte muziek kwamen wat later op de markt.
Maar er is nog iets anders. Meer dan een jaar voordat de populaire platen in het begin van
1948 van “de bon” gingen, hoefde er bij aankoop van klassieke platen niet langer oud
materiaal te worden ingeleverd. 94 Dat duidde erop dat HDD deze muziek wilde propageren en
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stimuleren. Want voor de oorlog had klassiek bij HDD een marginale rol gespeeld; het bedrijf
was slechts een schaduw van HMV. Na de oorlog werd getracht door middel van nieuwe en
kwalitatief uitstekende grondstoffen dit manco op te heffen. Voor de fabricage van veel lichte
muziek gebruikte HDD dan het gerecyclede materiaal. 95 Kortom, klassieke muziek werd
gezien het relatief grotere percentage (langspeel)platen bij HDD veel belangrijker geacht. Een
andere conclusie is na genoemde argumenten nauwelijks mogelijk.
In tamelijk schril contrast met de prominentie van de klassieke muziek in de catalogus staan
de verkooppercentages van een door HDD-vertegenwoordigers uitgevoerde en in december
1947 gepubliceerde enquête. Zij geeft de volgende cijfers te zien: klassiek 10%, semiklassiek
14%, populair 44% en dans 32%. Als we beide eerste genres optellen komen we tot een totaal
van 24% en de laatste twee, waar jazz dus bij hoort, leveren 76% op. 96 Dit is waarschijnlijk
dezelfde enquête als die welke eerder ter sprake is gekomen, aangezien niet mag worden
aangenomen dat er regelmatig dergelijke onderzoeken plaatsvonden. 97 Het is jammer dat de
enquête geen aparte categorieën voor jazz- en swing kende, juist omdat Ten Kates betoog bij
die vorige gelegenheid stoelde op deze gegevens. Het is daarom mogelijk dat er bij HDD wel
percentages voor jazz en swing bekend waren, maar dat deze om bepaalde redenen niet prijs
gegeven zijn.
Of het onderzoek zich heeft uitgestrekt over een langere periode of dat het slechts ging om de
verkooppercentages van bijvoorbeeld een week, is eveneens onbekend. Desalniettemin blijkt
eruit toch wel een opmerkelijke discrepantie tussen wat HDD meende te moeten uitbrengen
en de uiteindelijke verkoopcijfers. Dat verklaart wellicht ook het tijdens de Decca-DealersDag van 1948 voorgestelde overleg tussen producent en detaillist over de releaseplanning.

***

Nadat de platenindustrie na 1945 weer enigermate was gaan functioneren, klonken er op
gezette tijden protesten tegen het feit dat zo weinig echte jazz op de markt verscheen. In het
bescheiden debatje dat zich daarop ontspon werd duidelijk dat jazz en swing slecht
verkochten. De belangstelling bleek gering, ondanks beweringen van het tegendeel uit de
hoek van de liefhebbers, zoals ook bleek uit twee enquêtes, respectievelijk uitgevoerd door
een platenfirma en een muziekblad.
Omdat jazz en swing dus kennelijk slechts interessant waren voor een kleine minderheid, nam
de platenindustrie bij voorkeur die Nederlandse groepen op wier muziek bij een groter
publiek in de smaak viel. Ook had de industrie, zij het na overleg met de betrokken
muzikanten het laatste woord inzake het op te nemen repertoire. Door dit alles kon soms de
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indruk ontstaan dat de uitgebrachte jazz en swing waren gemanipuleerd. Maar de spaarzaam
op de plaat gezette jazzcombo’s werden juist doelbewust daarvoor uitgenodigd. En de meeste
swinggroepjes speelden eigenlijk al muziek die door velen kon worden geconsumeerd.
In contrast hiermee staat het percentage van jazz- en swingplaten dat het Decca-label uitbracht
in de periode 1946-1952. Dit percentage is opvallend hoger dan het percentage jazz op de
radio. De aantallen uitgebrachte langspeelplaten in de jaren 1950-1951 boden echter een
afwijkend beeld. Het buitenproportionele klassieke aandeel daarvan zou verklaard kunnen
worden uit de gemiddeld aanmerkelijk langere tijdsduur van klassieke werken. Hierdoor
leende deze muziek zich bij uitstek voor reproductie op elpee.

Conclusie
Het belang van de grammofoonplaat voor de jazz is moeilijk te overschatten. Van
popularisator tot studieobject heeft de plaat gedurende de verschillende ontwikkelingsstadia
van de jazz een rol vervuld, zonder welke de muziek niet die volwaardige kunstuiting zou zijn
geworden die zij is. Voor een muzieksoort waarbij veel niet vastligt, maar onderhevig is aan
spontaniteit en improvisatie, is de plaat vrijwel het enige houvast voor (wetenschappelijke)
bestudering. Meer dan in de klassieke muziek wordt de muziek van een bepaald orkest of
musicus beoordeeld aan de hand van zijn platenoeuvre.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog ondervonden de jazzplatenliefhebbers grote tegenwerking
bij het uitoefenen van hun hobby. De Duitse bezetters en hun Nederlandse handlangers
hadden ook de jazz de oorlog verklaard. Deze muziek van Amerikaanse Untermenschen ging
in tegen alles dat de Germaanse heemkundigen heilig was en moest derhalve grondig worden
bestreden.
Na de oorlog duurden de belemmeringen nog geruime tijd voort, daar herstel van de door de
Duitsers aangerichte schade aan de infrastructuur vanzelfsprekend de hoogste prioriteit
genoot. Ook de voedselvoorziening was een bron van aanhoudende zorg. Aangezien dit alles
enorme kapitalen vergde en onze dollarreserves zienderogen slonken, was het alleszins
begrijpelijk dat luxueuze zaken als de wederopbouw van platenindustrie- en handel
aanvankelijk nauwelijks van de grond kwamen. Toch was de Hollandsche Decca-Distributie
betrekkelijk snel na de bevrijding alweer operationeel. Begin 1946 verschenen de eerste
platen mondjesmaat in de winkels, maar energierantsoenering, grondstoffengebrek en een
nijpend tekort aan dollars verhinderden normalisatie van de vooroorlogse toestand.
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Enthousiaste liefhebbers konden daar niet op wachten en zonnen op alle mogelijke methoden
om de begeerde kleinodiën, ondanks strenge in- en uitvoerbepalingen, toch in bezit te krijgen.
Maar ook al voorzag dit in kleine kring tijdelijk in een behoefte, het bleek uiteindelijk weinig
meer dan een lapmiddel. Pas vanaf 1948 toen de resultaten van de Marshallhulp goed en wel
hun vruchten begonnen af te werpen, bloeide de platenhandel op. HDD kreeg concurrentie
van Bovema, een maatschappij die zowel produceerde, importeerde als distribueerde.
Daarnaast waren er al enige tijd allerlei importfirma’s bezig op bescheiden schaal
buitenlandse jazzlabels op de Nederlandse markt te introduceren. Ondanks de min of meer
genormaliseerde situatie klonken er op gezette tijden protesten over het uitblijven van echte
jazzopnamen. De platenmaatschappijen volgden als commerciële ondernemingen de waan
van de dag en dat betekende dat ze relatief meer swing en swingende populaire muziek
uitbrachten. Commercialiteit en niet gevestigde kunst verdragen elkaar dikwijls slecht.
Vandaar dat het vinden van zelfs maar een middenweg tussen enerzijds het winstoogmerk en
anderzijds de behartiging van artistieke verlangens van een minderheid, in de praktijk
utopisch blijkt. Natuurlijk kwam er van de zijde der liefhebbers kritiek op het opgenomen
repertoire en de soms wat oppervlakkige inhoud van de muziek. Maar hierbij blijft onverlet
het feit dat er in Nederland geen hard-driving en hard-hitting swingcombo’s bestonden.
Als we tot slot de totale jazz- en swingproductie van HDD in de jaren 1946 tot en met 1951
overzien, is het percentage van 8,3 vrij opzienbarend. En dat ondanks het aanvankelijk
disproportionele aantal klassieke elpees dat op de markt kwam.
Daar cijfermateriaal over liefhebbersaantallen van zowel klassieke- als jazzmuziek ontbreken,
moeten verdergaande conclusies achterwege blijven. Vergeleken met het radiojazzpercentage
is dat van de Decca-platen echter bijzonder hoog.
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Jazzclubs
Jazzliefhebbers sluiten zich evenals andere mensen met een gemeenschappelijke interesse
aaneen in verenigingsverband. Die verenigingsvorming leidt niet alleen tot hechte sociale
contacten,
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jazzliefhebbers betekende dat bijvoorbeeld het uitwisselen en bespreken van muzikale en
discografische gegevens. Daarnaast was er nog een belangrijk motief om tot clubvorming
over te gaan: clubs boden de gelegenheid om (live)muziek te maken en te beluisteren. Vlak na
de oorlog waren er weinig plaatsen waar zuivere jazz te horen was. De populaire muziek in
deze jaren was een mengeling van swingachtige orkestklanken, van Amerikaanse populaire
nummers als bijvoorbeeld “Don’t Fence Me In” en “You Are My Sunshine” en van andere
genres zoals Hawaiiaanse muziek. Wat in de openbare vermaakscentra voor jazzmuziek
doorging, kon meestal niet de goedkeuring van jazzliefhebbers wegdragen. De naoorlogse
jazzclubs ontwikkelden zich dan ook tot plekken waar bij uitstek vrijelijk en onbeteugeld de
jazz actief kon worden beoefend. Deze clubs onderscheidden zich in dit opzicht van soms ook
jazzclub genoemde dancings als bijvoorbeeld het Amsterdamse Sheherazade of Casablanca;
dit waren bekende etablissementen die destijds merendeels commerciële swinggroepen
programmeerden.
Het is niet mogelijk de activiteiten van alle jazzclubs uit de eerste naoorlogse periode in kaart
te brengen. Veel van deze dikwijls inderhaast opgezette verenigingen verdwenen even snel als
ze opgekomen waren. Door dit vluchtige karakter is er nauwelijks een archief bewaard
gebleven waaruit voor onderzoeksdoeleinden geput kan worden. Om die reden is het ook
ondoenlijk toenmalige leden op te sporen om tot een op orale bronnen gebaseerde
geschiedschrijving te komen.
In de volgende pagina’s zal ondanks dat een beeld worden geschetst van de drie eerste
naoorlogse jazzclubs. Deze keuze werd mede bepaald door het feit dat er met betrekking tot
deze clubs een redelijk aantal bronnen geraadpleegd kon worden, zowel in schriftelijke vorm
als in de vorm van getuigen van het eerste uur. De drie clubs zijn, de Dutch Swing College
Club (in de herfst van 1946 omgedoopt tot Nederlandse Studieclub voor Jazzmuziek, die met
een latere afsplitsing, de Nederlandse Jazz Club, tenslotte in 1949 opging in de Haagse Jazz
Club), de Amsterdamse Jazz Sociëteit en de Swing Society Zaanstreek. Het gaat er bij het
schetsen van een beeld van deze clubs vooral om de achtergrond van de leden te bepalen. Wat
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waren jazzclubbezoekers voor mensen? Tot welke leeftijdscategorieën behoorden ze? Wat
was hun opleidingsniveau en welke maatschappelijke groepen vertegenwoordigden ze?
De archieven van deze drie clubs of de restanten daarvan vertonen grote hiaten. Zo zijn
bijvoorbeeld in het algemeen de ledenadministraties verloren gegaan of uiterst gebrekkig
bewaard gebleven. Ook de orale geschiedschrijving is inmiddels aan ernstige beperkingen
onderhevig. Nog maar relatief weinig betrokkenen zijn in leven. Deze reconstructie is dus
verre van volledig.

Dutch Swing College Club
De oorsprong van de Dutch Swing College Club (DSCC) lag in de periode van de Duitse
bezetting. Frustratie over het door de bezetter uitgevaardigde verbod om muziek te maken die
negroïde elementen bevatte, verschafte enkele Haagse jazzmusici de stimulans om na de
oorlog te komen tot een veelomvattende jazzorganisatie. In Arie van Breda’s “100 jaar” jazz
in Den Haag (2000) staat uitvoerig beschreven hoe dit uiteindelijk heeft geleid tot oprichting
van de DSCC. De oprichters hoopten dat allerlei hooggestemde idealen binnen hun
organisatie gestalte zouden krijgen, zoals onder andere een muziekschool, opnamestudio,
grammofoonplatencollectie, bibliotheek, tijdschrift en radio-uitzendingen. Het formele begin
van de club lag ergens in het najaar van 1945 toen The Orchestra of the Dutch Swing College
een vier maanden durend engagement in de Canada Club in Apeldoorn had beëindigd. 1 De
enige activiteiten van de vereniging waren aanvankelijk de concertmiddagen en de zondagse
dansavonden met het DSC-orkest, waarop tevens jamsessions plaats vonden. Dit bezorgde de
club in korte tijd een grote populariteit, waardoor het aantal leden, waaronder velen van
buiten Den Haag, aan het eind van 1945 tot maar liefst duizend steeg. 2
In januari 1946 verscheen de eerste uitgave van het cluborgaan, Wekelijkse Mededelingen.
Hierin gewaagde redacteur Joost van Os van het naderend einde van de experimentele periode
waarin de club “meer het karakter van een amusementsvereniging” had gedragen. Voortaan
zou men trachten “de eigenlijke bestemming” meer gestand te doen, die naast de reeds
genoemde activiteiten, de instelling van een concertbureau, een fotostudio en het uitnodigen
van buitenlandse jazzmusici omvatte. Bovendien zou een zogeheten “Kernclub” van
gevorderde leden in een aantal lezingen jazzvraagstukken diepgaand bespreken. Iedereen die
meende hieraan een bijdrage te kunnen leveren werd daartoe uitgenodigd. 3
Deze ambitieuze plannen bleken moeilijker uitvoerbaar dan men wellicht had gedacht. Nadat
de euforie van het eerste uur was vervlogen, nam de belangstelling voor de club af. Deze
terugval kwam ook tot uitdrukking in het tijdelijk niet verschijnen van de Wekelijkse
2

Mededelingen, in de periode van de herfst van 1946 tot aan januari 1947. De continuïteit van
het clubblad, dat van wekelijks via veertiendagelijks tenslotte een maandelijkse frequentie
kreeg, werd nadien nog enkele keren verstoord. (Het leek erop dat de club te maken kreeg met
de problematiek van mensen die hun vrijetijdsinvulling niet langer met hun beroep konden
combineren.) Het is onder meer aan de inzet en het organisatietalent van Wouter van Gool te
danken dat er stabiliteit optrad, zodat het voortbestaan enigermate gegarandeerd was. 4
Het clubblad was in de eerste tijd na de bezettingsjaren één van de weinige publicaties waarin
op niveau over jazz werd geschreven. Medewerkers zoals Constantine Poustochkine, Will G.
Gilbert, André Eschauzier, Peter Schilperoort en Wouter van Gool zelf, toonden zich vooral
op het gebied van de traditionele jazz deskundige auteurs. Dit bleek onder andere uit de
integraal afgedrukte teksten van de door leden van de club verzorgde radiolezingen in 1946.
Een belangrijke verandering was aan het eind van 1946 de verbreking van de min of meer
symbiotische relatie tussen het DSC-orkest en de club. Ten gevolge van de inmiddels
gestegen populariteit van het orkest bleek het steeds lastiger om de belangen van orkest en
club harmonieus op elkaar af te stemmen. De nieuwe naam van de club luidde voortaan:
Nederlandse Studieclub voor Jazzmuziek (NSJ). 5
Andere problemen betroffen de genoemde Kernclub, die vanaf april 1946 actief was. De
bijeenkomsten van jazzmuzikale zwaargewichten, die ook instructielezingen hielden voor
aspiranten, verloren allengs aan gewicht, doordat ze hun publiek verloren vanwege het te
specialistische karakter. Vanaf 1948 liet men dan ook de naam Kernclub vallen ten gunste van
het eenvoudige “platenavond”, bedoeld voor een ieder die interesse toonde in de jazz.6 Samen
met de avonden waarop jazz gespeeld werd – waar overigens niet op gedanst mocht worden vormden de platenavonden voortaan de pijlers waarop de NSJ rustte.
De zondagse dansavonden met de DSC-band waren populair en werden gehouden in
Dansschool Gaillard-Jorissen. Deze aan het eind van 1945 ingestelde avonden gingen met
vallen en opstaan door tot in 1947. Op 27 november 1949 pakte men de draad weer op en
zette een nieuwe serie op onder de titel “At The Jazz Band Ball”. 7 De avonden waren
jarenlang wekelijkse publiekstrekkers met de DSC-band in het middelpunt; op een gegeven
moment stonden 264 danslustigen als lid geregistreerd. 8 Het aantal werkelijke bezoekers was
groter, maar de leden kregen reductie op de toegangsprijs en ontvingen bericht per
convocatie. 9
Het is niet eenvoudig de muziek die in de eerste periode gespeeld werd onder één stilistische
noemer te brengen. Blijkens de verslagen in het clubkrantje en andere publicaties bepaalde de
Chicago-jazz - die een aanpassing, door blanke musici, van de zwarte New Orleans jazz was 3

vermengd met diverse swinginvloeden, in eerste aanleg de muziek. 10 (Het is altijd een
hachelijke zaak jazzmuziek te etiketteren, omdat een etiket dikwijls geen recht doet aan de
eigenheid van het orkest en de musici. Aan de andere kant vormt een stijlomschrijving een
handreiking voor wie wil weten waarmee de muziek in kwestie te vergelijken valt.)
Na 1947, toen men steeds meer gefascineerd raakte door de authentieke New Orleans jazz,
nam dixieland definitief die dominerende rol over.
Het is aannemelijk dat van al deze bijeenkomsten waarop jazz gespeeld werd een
stimulerende werking is uitgegaan. Het kan geen toeval zijn dat aan het begin van de jaren
vijftig Den Haag zoveel oude-stijlorkesten telde. Voorbeelden zijn The Dixieland Pipers, The
Down Town Jazzband, The Lumbershop Kids, Jack Redler’s Rhythm Club en The West-End
Jazzmen. Ook al kon de stad voor de oorlog reeds bogen op een bloeiend jazzleven en werd
aanvankelijk aangeknoopt bij de traditie van het roemruchte orkest de Swing Papa’s, de
optredens van het DSC-orkest en de mogelijkheid om te spelen op de sessies van de club,
moeten een stimulerende invloed hebben gehad op de jazzpraktijk.
Ditzelfde geldt vermoedelijk voor een andere belangrijke propagandistische activiteit, die in
een vorig hoofdstuk is besproken, de serie radiouitzendingen die de club in 1946 en 1947
verzorgde.
Aan het begin van 1949 voltrok zich binnen de gelederen van de NSJ een scheiding der
geesten. Enkele leden konden zich niet langer verenigen met de muzikale gang van zaken.
Deze dissidenten rebelleerden tegen het te nadrukkelijke stempel dat de musici van het DSCorkest op de muziekavonden drukten. Volgens Roefie Hueting, Eric Krans en Aart Steffelaar
kwamen zij met hun favoriete muziek, de oorspronkelijke New Orleans jazz met veel
collectieve improvisaties, niet aan bod. Alle drie waren zij pianist en orkestleider,
respectievelijk van de Down Town Jazzband, de Dixieland Pipers en de Lumbershop Kids
(later voortgezet onder de naam Ultramarine Jazzband). Het conflict bleek onoplosbaar, zodat
aan het begin van 1949 een nieuwe club het licht zag: de Nederlandse Jazz Club (NJC).
Deze NJC volgde het stramien van de NSJ en organiseerde dus lezingen met discussie en
uitvoeringen van jazzmuziek. Ook al was de NJC een kort bestaan beschoren - van het begin
van 1949 tot het begin van 1951 - voor het Haagse jazzleven was hij even belangrijk als de
NSJ. Aan het eind van zijn bestaan had de club bijna tweehonderd leden die, behoudens een
door het bestuur te verlenen ontheffing, een minimumleeftijd van achttien jaar moesten
hebben. 11
Na enige tijd bleek dat de twee clubs, NSJ en NJC, deels dezelfde leden hadden en over
dezelfde muzikanten konden beschikken. 12 Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat het veel
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jazzliefhebbers om het even was, of de muziek nu gebaseerd was op de wat strenger
gereglementeerde New Orleans jazz of op de lossere stijl van het DSC. En wat de muzikanten
betreft, als ze hun muziek maar konden maken, leken ze tevreden. Het hoeft dan ook niet te
verrassen dat er gaandeweg stemmen opgingen om beide clubs te fuseren. Dat gebeurde
inderdaad en wel op 19 januari 1951. In februari ging de eerste clubavond van de kersverse
Haagse Jazz Club van start, een vereniging die de stormen van de popcultuur weerstond en tot
op de dag van heden bestaat.

***

Exact bepalen wat voor soort mensen de clubavonden van de DSCC, de NJC en de HJC
bezochten, is niet mogelijk. Ook al zouden er complete ledenlijsten bewaard zijn gebleven,
dan nog zouden deze geen informatie omtrent sociale indicatoren zoals opleiding of beroep
bevatten. Wel kunnen we putten uit de persoonlijke herinneringen van enkele leden, die
regelmatig de clubbijeenkomsten tussen 1946 en 1952 hebben bijgewoond, hetzij als (passief)
liefhebber, bestuurslid of als muzikant.
Onder het voor dit doel geïnterviewde zevental oud-bezoekers van de Haagse clubs (een
aantal dat uiteraard niet representatief kan zijn, maar meer het karakter heeft van een
steekproef) bevinden zich enkele bestuursleden, verzamelaars en musici. Ze zijn geboren
tussen 1918 en 1929 en hebben op twee na een hbs-, of gymnasiumdiploma. Vier hebben een
universitaire opleiding gevolgd, de andere drie hadden een kantoorbaan en één was er
beroepsmusicus. Twee van hen hebben zich als amateur muzikaal onderscheiden, van wie één
als een bekend pianist/orkestleider en de ander als tubaspeler. 13
Het is opmerkelijk dat deze deelnemers van het eerste uur geen eensluidend beeld hebben van
het aantal bezoekers dat op de door de clubs georganiseerde bijeenkomsten aanwezig was.
Wellicht heeft dit zijn oorzaak in de sterk wisselende aantallen bezoekers die de ontelbare
clubmiddagen en -avonden tussen 1946 en 1952 trokken. Bovendien bestond er een verschil
tussen de lezingen met muzikale illustraties en de sessiebijeenkomsten, waarop daadwerkelijk
muziek werd gemaakt. Niet in het overzicht opgenomen zijn de eerste clubmiddagen en
dansavonden van de DSCC, omdat deze vanwege de direct naoorlogse feestwoede door
honderden belangstellenden bezochte evenementen, een vertekend beeld zouden geven.
Aangenomen mag worden dat de massa’s die daarop afkwamen niet zozeer gedreven werden
door liefde voor de jazz, maar veeleer door een zucht naar (dansbare) Amerikaanse muziek.
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De opgegeven aantallen bezoekers variëren tussen tien en honderd met een gemiddelde van
ongeveer dertig à veertig mensen. Ook al spreken niet alle informanten zich er expliciet over
uit, uit de informatie blijkt duidelijk dat de bijeenkomsten vooral voor jongere mensen van
belang waren. (De gesprekken, discussies en het luisteren naar muziekvoorbeelden alsook
naar de optredende orkesten moeten voor beginnende liefhebbers verhelderend zijn geweest.)
Opvallend was verder dat enkele oud-leden kritiek hadden op de NSJ, omdat de in deze club
gespeelde muziek langzamerhand te commercieel werd, wat voor hen reden was geweest om
de club de rug toe te keren.
Het aanwezige publiek bestond in overwegende mate uit middelbare schoolleerlingen,
studenten en werkende jongeren in de leeftijdsgroep van achttien tot achter in de twintig. De
oudere generatie, die zich al in de jaren dertig voor jazz had geinteresseerd, vormde een
minderheid en had veelal een kantoorbaan. Het publiek was over het algemeen goed tot zeer
goed opgeleid; het niveau varieerde van mensen met minimaal een

ULOdiploma

tot en met

academisch gevormden. 14
Het merendeel van de ondervraagden was van mening dat het gros van de clubbezoekers tot
de middenklassen behoorde. Volgens de twee bestuursleden waren het westen van Den Haag,
de Vogelwijk, de Bloemenbuurt en het Statenkwartier wat de ledenherkomst betreft nogal
ruim vertegenwoordigd. Dat waren bepaald geen arbeidersbuurten.
Samenvattend kunnen we dan ook stellen dat de gemiddelde bezoeker van de hier besproken
jazzclubs in Den Haag in de periode 1945-1952 een uit de middenklassen afkomstige en goed
opgeleide twintiger was.

De Amsterdamse Jazz Sociëteit
De

Amsterdamse

Jazz

Sociëteit

(AJS)

werd

opgericht

door

een

aantal

grammofoonplatenverzamelaars, die in navolging van wat er in Engeland op dit gebied
bestond, iets soortgelijks in Amsterdam wilden starten. De Engelse Rhythm Clubs hanteerden
een tweeledige formule die voordrachten met muzikale illustraties en jamsessies combineerde.
Op 11 januari 1946 vond de eerste van de wekelijkse vrijdagsbijeenkomsten van de AJS
plaats met een twintigtal belangstellenden in een pand aan de Vondelstraat. De eerste
jamsessie werd gehouden op 15 februari 1946. Eén van de oprichters van de AJS, Dolf
Rerink, was intussen medewerker van het blad Tuney Tunes geworden en schreef er een
wervend stukje over. 15
De problemen waarmee de oprichters te kampen hadden, logen er overigens niet om.
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Aangezien het vlak na de bevrijding mede door de uitgebarsten dans- en feestexplosie uiterst
lastig was een geschikte ruimte te vinden, sloot de AJS zich aan bij de Algemene Vereniging
Groot Amsterdam (AVGA). Dat was een koepelorganisatie waaronder een aantal culturele en
sportieve afdelingen ressorteerden. Door het lidmaatschap van de AVGA kon de AJS
beschikken over een zaaltje in het grote clubgebouw aan de Vondelstraat. Bovendien kreeg de
AJS ongeveer een pagina toebedeeld in het AGVA Nieuws, het orgaan van de vereniging. Het
uitgeven van een eigen blad was niet mogelijk, omdat vanwege de papierschaarste een
drukvergunning vereist was. In juli 1946, toen de situatie was verbeterd, kwam de AJS met
een eigen contactblad, Society Rag. 16 Dit maandblad bevatte naast aankondigingen en
verslagen van vergaderingen, platenavonden en jamsessions ook allerlei artikelen. Overigens
bleef de AJS-pagina in het AVGA Nieuws tot aan het eind van 1947 gewoon gehandhaafd.
Society Rag was echter geen lang leven beschoren. Na ongeveer een jaar hield het op te
bestaan. Daardoor kon het niet, zoals de Wekelijkse Mededelingen van de DSCC, uitgroeien
tot een gezaghebbend blad. Dat neemt echter niet weg dat de artikelen, die werden geplaatst
en de enkele bewaard gebleven teksten van de radiouitzendingen van 1946-47, getuigen van
kennis van zaken. 17 In september 1950, verscheen er weer een op één A-viertje gestencild
mededelingenblad, dat maandelijks zou verschijnen. In het redactioneel commentaar werd het
welslagen ervan afhankelijk gesteld van door de leden te leveren bijdragen. Dit nieuwe
contactorgaan leek gezien de goede sfeer tijdens de laatste platenavond en jamsessie tevens
een voorspoediger toekomst tegemoet te gaan. De achterliggende twee jaar hadden, aldus de
redactie, een “geringe ontplooiing” te zien gegeven. 18 Dat was een understatement, want de
club verkeerde in de eerste helft van 1948 in een crisissituatie als gevolg waarvan de AJS
“wederom in het stadium van oprichting moet worden geacht.” 19 Zoals we eerder bij de
DSCC zagen, ondervond dus ook de AJS na een beginperiode van bloei een ernstige
terugslag. Onder de belangstellenden van het eerste uur bevond zich kennelijk een aantal
nieuwsgierigen dat, toen het nieuwe er af was, het verder wel geloofde.

De wekelijkse platenavonden werden na de AVGA-periode bij Benno Stoppelman thuis in de
Spinhuissteeg gehouden. Stoppelman (1923) hoorde met Rerink, Cees Dollé, Hans IJzerdraat
en enkele anderen tot de drijvende krachten en heeft de gehele periode van de AJS tot aan
1953/54 actief meebeleefd. Hij vervulde vele bestuursfuncties, speelde als banjoïst/gitarist in
enkele huisorkesten en leidde de platenavonden. Centraal op die avonden stonden de lezingen,
die de bedoeling hadden de jazzmuziek van een theoretisch kader te voorzien aan de hand van
het luisteren naar en analyseren van platen. Er lagen geen ideële motieven aan de lezingen ten
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grondslag, ook al werd er wel eens aandacht geschonken aan bijvoorbeeld de positie van de
zwarten in Amerika of de rol van de platenindustrie. 20
Een essentiële functie van een jazzclub is het bieden van de mogelijkheid ter plaatse
uitgevoerde jazz te beluisteren. De maandelijkse sessies vervulden die functie en zij bleken
bovendien bij sommige leden de wens op te roepen zelf te musiceren. Omdat er echter
onvoldoende geschikte musici voorhanden waren om een huisorkest te kunnen formeren,
plaatste men in 1948 een advertentie in Het Parool. Die leverde de benodigde muzikanten op
voor twee orkesten, Het Orkest van de Amsterdamse Jazz Sociëteit en de Mokum Washboard
Stompers. Deze laatste band ontstond overigens als grapje; hij trad slechts driemaal op en kon
daardoor in feite niet het predikaat “huisorkest” voeren. 21
Vanaf maart 1950 gaf de club ook gelegenheid om te dansen, waarmee een wens van een niet
onbelangrijk deel van de bezoekers werd ingewilligd. Dit “dansen na” bleek volgens een
verslagje in Rhythme vrouwelijke belangstelling te stimuleren. 22 Dat er voortaan gedanst
mocht worden was op zichzelf een concessie aan de groep van minder serieus
geïnteresseerden en een poging verdere afkalving van het clubbezoek te voorkomen. Vooral
in puristische kring werd dansen veelal in strijd geacht met het kunstzinnige karakter van de
jazz.
Werden de platenavonden in doorsnee bezocht door twintig à dertig liefhebbers, de
bezoekersaantallen op de maandelijkse jamsessies lagen beduidend hoger. Die sessies,
waaraan de huisorkesten en orkesten van bevriende clubs deelnamen, werden in de loop der
jaren op verschillende locaties gehouden. Aanvankelijk zaten slechts enkele tientallen mensen
in de zaal, maar bij de start van het tweede jaar op 24 januari 1947, waren er blijkens het
AVGA-nieuws “een kleine honderd belangstellenden.” 23 En in het Mededelingenblad van
januari 1951 staat vermeld dat het aantal bezoekers dusdanig gestegen was dat naar een
andere gelegenheid werd uitgeweken. 24 Toch betekent dit niet dat het bezoekerstal een
gestage groei te zien heeft gegeven; de publieke belangstelling was aan sterke schommelingen
onderhevig. Zoals al opgemerkt ontbreken exacte cijfers met betrekking tot de omvang van
het aanwezige publiek.
Evenals de DSCC heeft ook de AJS, die heeft bestaan tot circa 1953-54, zich met succes
ingezet voor het verzorgen van radio-uitzendingen over jazzmuziek. Van 6 september 1946
tot en met 30 mei 1947 werden er tweeëndertig programma’s gemaakt voor de VARA, zoals
in het hoofdstuk “Jazz op de radio” uitvoerig aan de orde is geweest.
Daarnaast gaf men vrij geregeld gratis lezingen aan geïnteresseerde scholen, culturele
instellingen en dergelijke. De bedoeling ervan was onder andere bestaande vooroordelen
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jegens de jazz weg te nemen. Die missie viel soms, zoals een brief van de directeur van een
“1e Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus” aan het eind van 1947 laat zien, niet in goede
aarde. De betreffende schoolleider zag geen noodzaak die vooroordelen weg te nemen, omdat
er in de wereld “zoveel vooroordelen tegen alle mogelijke zaken” bestonden, “waaraan wij
niets doen.” Een lezing van één à anderhalf uur met gelegenheid tot het stellen van vragen
moest volgens hem genoeg zijn. 25
Om een beeld te krijgen van de beroepsgroepen die de AJS-leden vertegenwoordigden, zijn
de herinneringen van Dolf Rerink van uitnemend belang. Rerink (1924) was, zoals gezegd
eind december 1945 een van de oprichters van de AJS. Hij bekleedde tot en met 1947 het
penningmeesterschap en was tevens enige tijd voorzitter, waarna hij in 1949 emigreerde naar
Curacao. Rerink kent de naam en in de meeste gevallen het beroep van vijfenveertig mensen,
die allen in de periode 1945-1949 lid waren: 26

student

15

vertegenwoordiger

1

kantoorfunctionaris

8

verkoopster platenzaak

1

handwerksman

5

zakenman

1

middelbare scholier

2

journalist

1

assistente dierenarts

2

militair

1

musicus

2

onderwijzer

1

huisvrouw

1

onbekend

4

Volgens deze gegevens blijkt een derde van de leden student. Acht leden hadden een
kantoorbaan, met de aantekening dat dit een verzamelnaam is voor boekhouder, corrector,
Shell-employé, correspondent en zo meer. Grotendeels waren dit mensen met een hbsopleiding.

Uiteenlopende

beroepen

als

kleermaker,

banketbakker,

horlogemaker,

tandtechnicus en kostuumnaaister vormden de categorie “handwerksman”. In totaal bevonden
zich vijf vrouwen, een negende deel, onder deze leden. 27
Indien we de studenten, kantoorfunctionarissen, de journalist en de onderwijzer bij elkaar
nemen, kunnen we stellen dat vijfentwintig van de vijfenveertig leden, een ruime
meerderheid, een bovengemiddelde opleiding hadden genoten.
Interviews met vier andere voormalige leden, die geboren zijn tussen 1922 en 1928
bevestigden de conclusies met betrekking tot het beroepenstaatje. 28 Verder waren de
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geïnterviewden van mening dat de middenklassen domineerden en dachten zij dat er eigenlijk
nauwelijks arbeiders en mensen met alleen een lagere schoolopleiding lid waren. Benno
Stoppelman was daarnaast van oordeel dat het hoge opleidingsniveau van de leden direct
gerelateerd was aan de minder toegankelijke aard van de muziek: “Om iets van jazz te
begrijpen en inzicht te verkrijgen, moet je je inspanningen getroosten.” 29
Resumerend kunnen de leden van de AJS gekarakteriseerd worden als tot de middengroepen
behorende twintigers, veelal met minstens een hbs-opleiding, die een daarbij passend beroep
uitoefenden of student waren. De overige leden vormden een minderheid.

Swing Society Zaanstreek
In 1939 richtten enkele Zaanse platenliefhebbers de Hot Record Club (HRC) op. De HRC was
een studieclub met als doelstelling het propageren van jazz en het vergaren van zoveel
mogelijk kennis van alles wat op jazzmuziek betrekking had. Daartoe organiseerde de club
niet alleen lezingen, maar musiceerde ook actief. Omdat jazzmuziek en alles wat daarop leek
tijdens de bezetting verboden was, was behoedzaamheid geboden. Maar desondanks lieten de
HRC-ers zich niet vermurwen, aangezien, om Kees Bakker te citeren, “er zoveel verboden
was.” In de besloten sfeer van huiskamers, kantoren en café’s kwamen de liefhebbers onder
vaak moeilijke omstandigheden bijeen. Bakker (1919), een der oprichters, herinnert zich dat
er tegen de zin van de plaatselijke politie een lezing was gepland in café Zaanzicht te
Zaandijk: “Er stond een agent voor de deur die ons waarschuwde: ‘Denk erom, geen Engelse
teksten hoor!’ Dan antwoordden wij: ‘Nee, vanzelfsprekend niet’, maar gingen gewoon onze
gang.” 30 Hoewel de HRC gedurende een groot deel van de oorlog dus doordraaide, bleken de
vervoersproblemen, die zich kort na de viering van de eerste lustrumbijeenkomst op 20
augustus 1944 voordeden, dermate ontwrichtend dat de continuïteit teloorging. Tezelfdertijd
organiseerden enkele musici, los van de HRC, in de bovenzaal van café De Waakzaamheid te
Koog aan de Zaan clandestiene jazzavonden, waar naast causerieën ook hun eigen muziek te
horen was. Deze onverschrokken musici afficheerden zich toen al als de Swing Society. 31
Maar het feitelijke begin van de Swing Society Zaanstreek (SSZ) ligt een jaar later, in april
1945. In die laatste maand van de Duitse bezetting hielden enkele Zaanse jazzliefhebbers
jamsessies, die zo succesvol verliepen dat deze spoedig een vervolg kregen, waarbij ook
publiek werd uitgenodigd. Binnen korte tijd ontstond een club met ruim honderddertig leden,
onder wie velen die ook lid waren van de HRC. De eerste bijeenkomst, zo is te lezen in het
eerste nummer van Jive, het mededelingenblad van de club, vond nog diezelfde maand plaats
in De Waakzaamheid. Het programma vermeldde een jamsessie, een optreden van The All
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Round Devils en een solist, de saxofonist Kees Bruin. Daarna leek het hek van de dam, want
op het moment dat genoemde Jive verscheen in het begin van september 1945, waren er al
vier grote en twaalf kleinere bijeenkomsten geweest. 32 Tijdens de kleinere bijeenkomsten
vielen er lezingen te beluisteren, die meestal werden bijgewoond door een publiek van tussen
de dertig en zestig liefhebbers. Na afloop volgde er een jamsessie of trad er een orkest voor
het voetlicht. Grootschaliger manifestaties waren bijvoorbeeld de concerten met bal na en de
zogeheten Swing Society Balls, uitgebreide dansfestijnen in de dikwijls bomvolle grote zaal
van De Waakzaamheid. Bij dergelijke evenementen kon men rekenen op een vier à
vijfhonderdkoppig publiek. Naast een selecte groep van Zaanse orkesten traden ook dikwijls
orkesten uit de wijdere omgeving of van bevriende jazzclubs op. Deze formule, die dus
bestond uit het organiseren van instructieve lezingen over jazzmuziek naast het aanbieden van
jazzconcerten, dat alles afgewisseld met bals, is sedertdien eigenlijk ongewijzigd
gehandhaafd.
Doordat de SSZ-activiteiten zo populair bleken bij de swingliefhebbers, was de HRC
overbodig geworden. Op 17 juli 1945 was het lot van de club bezegeld. Kees Bakker en
enkele getrouwen besloten na rijp beraad tot opheffing. Niet alleen bleek het ontbreken van
vervoer de leden parten te spelen, maar ook constateerde Bakker een verminderde interesse.
Volgens hem was de animo om zelf te spelen groter dan de wens zich te verdiepen in het hoe
en waarom van de jazz. 33 Een en ander werd hem definitief duidelijk tijdens een dansavond
van de prille SSZ op 11 juni 1945, waar een bandje speelde en een causerie over echte jazz
werd gehouden. Bakkers dagboekaantekeningen vermelden: “Verwarrend. Is dit resultaat van
5 j. HRC? Ik overweeg om Hot Record Club op te heffen.” 34

Siem Dekker (1923) is een van de belangrijkste mensen van het naoorlogse Zaanse jazzleven.
Behalve degeen die na de problemen bij de HRC in 1944, het jazzvuurtje brandend hield door
middel van het organiseren van jazzavonden, was hij initiatiefnemer van de Swing Society
Zaanstreek, bestuurslid en vooral ook saxofonist. Als beroepsmusicus speelde hij in 1945/46
met zijn band de The Blue Six. De muziek van The Blue Six, zoals die direct na de bevrijding
gespeeld werd, laat zich volgens hem het best omschrijven als een soort swing. Hun
repertoire, dat uit gevarieerde nummers en stijlen bestond, verkregen ze door veelvuldig op de
AFN af te stemmen. The Allround Devils, een ander populair orkest, baseerde zich als hbsband al vanaf 1940/41 op Benny Goodman-achtige muziek. In het algemeen, vat Siem Dekker
samen, “was het idee van de Chicagostijl, zoals het vroege DSC-orkest die speelde, bij de
meesten favoriet.” 35 Andere bekend geworden bands die vanaf 1949 in de Zaanstreek in het
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swingidioom opereerden, waren de King Slam Spots en het Zaans Rhythm Quintet. Na enkele
jaren, omstreeks 1950/51, kreeg de dixieland de overhand en heeft die sindsdien altijd
behouden. Orkesten als bijvoorbeeld The Riverboat Jazzmen en de Micro Solisten hebben in
de Zaanstreek op veel populariteit kunnen rekenen. Daarnaast bestond er vanaf 1944 een
bescheiden big bandcultuur met de Prominenten en wat later, vanaf 1948, de Caledonians. 36
Het is zonder twijfel aan de uitstraling van de SSZ te danken, dat er na de oorlog in de
Zaanstreek een aantal jazzorkesten werd opgericht. Deze droegen bij aan de goede naam die
de regio in de Nederlandse jazzwereld had.
Naast de reguliere clubactiviteiten van de SSZ organiseerde de vereniging een andere
activiteit, waarmee zij zich onderscheidde en wijd en zijd bekendheid verwierf. Dat was een
jaarlijks jazzconcours, waarvan de eerste editie plaatsvond op 29 september 1945. Vooral
omdat deze concoursen van stond af aan de aandacht trokken, is het zinvol bij deze eerste
aflevering even stil te staan.
Dit eerste naoorlogse concours was bedoeld voor amateurorkesten, die ongeacht de grootte
van de bezetting in één categorie de degens zouden kruisen. Ieder orkest diende behalve het
verplichte nummer, “My Guy’s Come Back” (waarvan een pianoarrangement bij de
muziekhandel verkrijgbaar was), een langzaam stuk (hier aangeduid als “slow-fox”) en twee
andere stukken te vertolken. De beoordelingscriteria die de driekoppige jury moest hanteren,
luidden als volgt: “1e Tempo en Rhythme, 2e Dynamiek en Frasering, 3e Stemming, 4e
Techniek, 5e Arrangement (Harmonisering), 6e Klankgehalte (Toon, Kleur) 7e Algemene
Indruk.” 37 De te winnen prijzen bestonden uit diploma’s en daarnaast een zilveren lauwertak
voor het orkest met het hoogste puntentotaal, terwijl een gegraveerde, goudbronzen medaille
bestemd was voor de beste solist. 38
Opmerkelijk is het ontbreken van “improvisatie” als zelfstandig criterium, juist omdat dat een
essentieel bestanddeel van jazzmuziek is. De toekenning van een solistenprijs zou er echter op
kunnen duiden dat improvisatie mogelijk besloten lag in het criterium “frasering”.
Het belang van een dergelijk concours kan moeilijk overschat worden. Het vormde, zoals Piet
Koopman in zijn JazzKroniek van de Zaanstreek uit 2003 opmerkt: “vooral voor beginnende
bands een uitstekende presentatie, die de nodige naamsbekendheid kan opleveren en die, na
een kritische beoordeling van de jury, de eigen prestaties kan verbeteren.” 39 Bovendien kon
een divers deelnemersveld met uiteenlopende muzikale opvattingen en concepties voor alle
deelnemers inspiratie opleveren.
Dat de concoursen ook bij het publiek in trek waren, blijkt uit een bericht in Rhythme van
november 1949. De belangstelling voor de vijfde editie was zo enorm dat de club wederom
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“enige honderden personen heeft moeten teleurstellen wegens gebrek aan zaalruimte”, zo
meldde het blad. 40
Alhoewel andere jazzclubs ook wel eens een jazzconcours organiseerden, heeft dit buiten de
Zaanstreek nooit geleid tot een traditie. Die eer komt de SSZ toe. Tot en met 1968, het jaar
dat het concours voor de drieëntwintigste keer in successie plaats vond, heeft de club zich
ervoor ingespannen.

In januari 1946 verscheen het derde nummer van Jive, een op krantenformaat uitgevoerde,
acht pagina’s tellende uitgave. Het bevatte een uiterst gevarieerde mengeling van artikelen,
wetenswaardigheden, nieuwsberichten en dergelijke. De redactie wilde er op den duur een
veertiendaagse krant van maken, die alle Nederlandse jazzliefhebbers zou aanspreken. 41 Maar
na dit ambitieuze nummer is er geen gelijkwaardige Jive meer uitgekomen. Hier was
papierschaarste niet het euvel, maar veeleer het ontbreken van een goede distributie. Doordat
redacteur Siem Dekker op dit punt kennis van zaken ontbeerde en een landelijke organisatie
als bijvoorbeeld Ako niet bestond, was het ondoenlijk de krant adequaat te verspreiden. 42
Vanaf 1950 verscheen er wel weer een gestencild, gelijknamig medededelingenblaadje met
voornamelijk de noodzakelijkste aankondigingen. Zo zien we dus ook bij de SSZ het
onvermogen een periodiek als Jive, na een inhoudelijk veelbelovende start succesvol te
continueren.
De SSZ heeft bestaan tot 1969. In de jaren zestig bleek, evenals buiten de Zaanstreek, jazz
nauwelijks nog jongeren te kunnen aanspreken. Vanwege revolutionaire ontwikkelingen in de
jazzmuziek zelf, waardoor vele belangstellenden afhaakten, maar met name ten gevolge van
de overheersing van de rock- en popcultuur viel de jazz in ongenade.

***

Kees Bakker, oprichter en animator van de HRC, noemt een grote verscheidenheid van
beroepen voor de leden van zijn club. En aangezien velen daarvan in 1945 overstapten naar de
SSZ, kan dit enig inzicht verschaffen in de achtergrond van de leden van die Zaanse club. Van
negentien van de vierenzestig personen die zijn ledenlijst vermeldt, was hem het beroep
bekend: 43
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employé van Bols

musicus (2)

employé van scheepvaartmij

opticien (2)

employé van taleninstituut

fabrikant

gemeenteambtenaar

drukker

platenhandelaar

tekenaar

houthandelaar

cargadoor

kunstenaar

architect

journalist (2)

heibaas

Deze leden behoorden merendeels tot de middengroepen. Dit komt in grote mate overeen met
het ledenbestand van de twee eerder besproken clubs. Maar deze gegevens hebben betrekking
op slechts een krappe dertig procent van het ledental van de HRC. Additionele informatie
over de periode na 1945 verschaften enkele oud-leden van de SSZ (geboren tussen 1923 en
1934), onder wie bestuursleden en muzikanten. 44
De SSZ-leden, voornamelijk twintigers, komen hierin naar voren als mensen afkomstig uit
alle lagen van de bevolking. Hoewel de respondenten wat dit betreft individueel verschillende
accenten legden, lijkt het zwaartepunt te liggen bij de milieus van de cultuurbewuste
arbeidersbevolking en de middengroepen, waaronder winkeliers, kantoorfunctionarissen en
enkele ondernemers. Dit waren mensen met veelal een ulo- of hbs-opleiding. Opmerkelijk is
verder dat studenten, anders dan het geval was met de twee andere clubs, blijkbaar geen deel
uitmaakten van de SSZ; ze werden althans niet genoemd. In één geval werd zelfs het
lidmaatschap van studenten expliciet ontkend.

***

De drie eerste naoorlogs jazzclubs hadden een aantal zaken met elkaar gemeen. Zoals in de
inleiding reeds is opgemerkt, is een betrouwbare sociale classificatie van de mensen die de
clubs bezochten onmogelijk. Op grond van het spaarzame materiaal kunnen we echter stellen,
dat de leden en de bezoekers van jazzclubs merendeels redelijk tot goed opgeleide twintigers
waren met tenminste ulo, maar dikwijls met een hbs-diploma. Als speciale groep maakten
studenten een belangrijk deel uit van de ledenpopulatie, evenals mensen met een
kantoorfunctie. Handwerkslieden en arbeiders waren uitzonderingen. Middelbare scholieren
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tenslotte, vormden een kleine minderheid. Hoewel de leden uit meerdere bevolkingsgroepen
afkomstig waren, domineerden de middenklassen. In zijn algemeenheid kan worden gesteld
dat het totale ledenaantal van de drie clubs tezamen schommelde tussen de 75 en de 200.
De muziek die aanvankelijk in de clubs ten gehore werd gebracht, was een voortzetting van
de swing van de jaren dertig, met dien verstande dat onder swing uiteenlopende vormen van
jazz werden verstaan. Pas na enige tijd bleek onder invloed van de revivalbeweging de
oorspronkelijke New Orleans jazz het pleit definitief te winnen. Zowel in de Haagse,
Amsterdamse als de Zaanse club werden dixielandorkesten bij het publiek favoriet.
Ook de activiteiten van de clubs kwamen overeen. Er waren lezingen voor de harde kern van
enkele tientallen theoretisch en historisch geïnteresseerden en er werd jazz uitgevoerd,
eventueel met dansen na afloop, voor een veel groter aantal meer algemeen geïnteresseerden.
Getallen zijn in dit verband niet met enige zekerheid te noemen; de schattingen lopen zowel
per club als per geraadpleegde bron sterk uiteen.
Er waren echter ook verschillen. Zo was de AJS de enige club die door een paar
platenverzamelaars als het ware uit het niets, dus zonder voorgeschiedenis, werd opgericht.
Beide andere clubs ontstonden in een jazzmilieu dat zijn wortels had in de vooroorlogse
jazzwereld. De DSCC is bijvoorbeeld voortgekomen uit onder andere de kring rond de Swing
Papa’s, een orkest dat al in de jaren dertig in wisselende bezettingen optrad. In de Zaanstreek
bestond voor en in de oorlog al een bloeiend jazzleven met diverse orkesten en een
jazzstudieclub, waarop de SSZ kon voortbouwen.
Een ander verschil tussen de clubs betrof het jazzconcours dat de SSZ structureel in zijn
activiteitenprogramma opnam, terwijl zowel de NSJ/HJC als de AJS de concoursen die zij
organiseerden nooit programmeerden als vaste, jaarlijks terugkerende evenementen.
Twee van de drie clubs, de DSCC en de AJS, beijverden zich in de beginfase om door middel
van radiouitzendingen jazzpropaganda te bedrijven. De programma’s die zij leverden,
voorzagen vlak na de oorlog in een behoefte en geïnteresseerden maakten zo kennis met wat
de clubs onder echte jazz verstonden. Tenslotte bleek het peil van de artikelen en de regelmaat
van verschijning van het contactblad van de DSCC/NSJ/HJC in de eerste jaren na de
bevrijding het meest stabiel.
De clubs vormden naast radio-uitzendingen, de activiteiten van de platenindustrie en
publicaties in kranten en tijdschriften, een belangrijke factor in de naoorlogse acceptatie en
verspreiding van jazz. Hun bestaan legitimeerde per definitie een belangstelling en eventueel
ook een waardering voor de jazzmuziek. Door hun propagandistische functie en omdat ze een
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belangrijke rol speelden in de directe communicatie tussen deskundigheid en prille interesse,
bevorderden ze zowel de verspreiding van als de kennis over de jazz.
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Jongeren en jazz
Jazz en andere vormen van Amerikaanse amusementsmuziek vonden vooral weerklank bij
jonge mensen. Het jazzpubliek bestond in overwegende mate uit zowel schoolgaande jeugd
als oudere, werkende en studerende jongeren. Daarbij ging het niet alleen om de muziek,
ook het vaak daarmee verbonden dansen speelde een rol van betekenis. Bij de culturele,
religieuze en pedagogische elites riep deze voorliefde voor jazz en verwante
muziekvormen in de vooroorlogse jaren nogal wat weerstand op. In dit hoofdstuk zal
worden nagegaan hoe de jeugd na de bevrijding de jazz beleefde, hoe de dag- en
weekbladpers hierop reageerde en hoe verschillende culturele instituties als bijvoorbeeld
de georganiseerde jeugdbeweging en de muziekpedagogiek ertegenover stonden.
Voorafgaand aan deze bespreking volgt nu echter eerst een beknopte schets van het
culturele klimaat van vlak na de bevrijding, voorzover dat van belang is voor een goed
begrip van de perceptie van de jazz.

Cultuurpolitiek en vernieuwing

Al tijdens de oorlog hadden zich zowel bij koningin Wilhelmina en de regering in
ballingschap alsook in het verzet en in het gijzelaarskamp te St. Michelsgestel gedachten
gevormd over een nieuwe samenleving. Na de bevrijding koesterden velen dan ook hoge
verwachtingen ten aanzien van bijvoorbeeld een nieuwe opzet van de politieke constellatie.
De Nederlandse Volksbeweging (NVB), in 1945 opgericht onder meer om de oude
antithese tussen socialisten en confessionelen te doorbreken, zou een eind moeten maken
aan de verzuiling. Het op verzoek van koningin Wilhelmina in 1945 geformeerde
“nationale kabinet voor herstel en vernieuwing” was ondanks de gelieerdheid van de
meesten van zijn ministers aan uiteenlopende politieke groeperingen niet-partijgebonden.
Voor ongeveer de helft bestond dit kabinet uit leden en sympathisanten van de SDAP en de
NVB, wier denkbeelden op tal van punten overeenkwamen. 1 Deze buitenparlementaire
regering onder leiding van minister-president Schermerhorn nam de wederopbouw
voortvarend ter hand.
Het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd geleid door de theoloog
prof. dr. G. van der Leeuw, een voorstander van een door de overheid geactiveerde
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cultuurpolitiek. In een uitgave van de Regeringsvoorlichtingsdienst aan het eind van 1945,
De toekomst van de Nederlandsche beschaving, zette hij zijn standpunt inzake de statusquo en de te volgen koers uiteen. Wat de zorg voor de jeugd betrof, achtte hij de
activiteiten zoals die werden ontplooid door de jeugdbeweging van even groot belang als
het onderwijs. Naast het gezin en de school dienden vooral de jeugdverenigingen als
aanvullende opvoedingscentra gestimuleerd te worden. Maar omdat het “bewegen”
nadrukkelijk van de jeugd zelf diende uit te gaan, kon de overheid hier slechts met
terughoudendheid bemiddelen en coördineren. Dat er echter veel gebeuren moest stond,
gezien de vermeende verwilderde staat waarin de jeugd door de oorlog verkeerde, vast. Het
volksdansen, zo wist Van der Leeuw uit eigen ervaring, zou kunnen bijdragen tot
“lichamelijke en geestelijke tucht en tot de ontwikkeling van de geheele persoonlijkheid.”
De stimulering van het volksdansen zou een gezond alternatief kunnen vormen voor de
moderne dancing met zijn benauwde sfeer. Want “het is nu niet bepaald een bewijs van
den bloei onzer beschaving, dat men in een Drentsch of Noord-Hollandsch dorp jazzt en
swingt, juist zooals men het overal in de wereld doet, zonder iets eigens of iets
verheffends.” 2 Van der Leeuw was duidelijk bevreesd dat de Nederlandse cultuur niet
opgewassen zou blijken tegen de opdringende Amerikaanse populaire cultuur.
Ook zijn pleidooi voor volkse muziek en het volkse lied wees in die richting. Hiermee
raakte hij aan het gebied van de kunst, die naar zijn oordeel te zeer van de “geest des
volks” vervreemd was. “Wat weten negen van de tien arbeiders of kleine burgers van de
muziek?”, schreef hij in Balans van Nederland (1945). In het nieuwe Nederland van de
wederopbouw zou het niet meer mogen voorkomen dat “een kind op straat niets
fatsoenlijks te zingen heeft of dat de jongens en meisjes, die dansen willen, niets anders
kennen dan de nieuwste negerproducten.” 3 Volkszang en volksdans kregen bij hem in het
onderwijs en de jeugdbeweging een hoge prioriteit. Daarnaast moest de overheid
bevorderen dat allerlei vormen van kunst ongehinderd overal in het land, ook in de meer
afgelegen regio, tot het volk zouden kunnen komen. 4
De minister, die de ideeën van de NVB onderschreef, was een voorstander van een sterke
nationale cultuur waaraan het volk in brede lagen deel zou moeten hebben. Het stuitte hem
tegen de borst dat de jeugd Amerikaanse liedjes zong en van jazz hield. Als tegenwicht
propageerde hij een sterke jeugdbeweging en volksdans- en volksliedbeoefening.
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Het is dan ook niet verbazend dat Van der Leeuw een warm pleitbezorger was van het al in
1944 opgerichte Nationaal Instituut. Deze non-gouvernementele organisatie, waarin vele
stromingen vertegenwoordigd waren, wilde zich inzetten voor de Nederlandse cultuur
teneinde het nationale bewustzijn te versterken. De in de oorlog getoonde saamhorigheid,
de eendrachtige manier waarop er was samengewerkt tegen de Duitse bezetter, zo was de
gedachte, moest worden gecontinueerd. Na de bevrijding moest er een samenleving
worden gevormd waar in het nationale belang de politieke verschillen naar de achtergrond
zouden zijn verbannen. Maar het bereiken van dit doel ging niet vanzelf; er waren zelfs al
tekenen die erop duidden dat de vooroorlogse verzuilde mentaliteit weer het
maatschappelijke krachtenveld ging beheersen. Tegen dit restauratiedenken werd de strijd
aangebonden door het op touw zetten van samenbindende evenementen als herdenkingen,
nationale feestprogramma’s en andere, soortgelijke manifestaties.
Parallel daaraan zouden culturele activiteiten van de grond moeten komen die alle
geledingen van het volk bereikten. Men stelde zich voor via educatieve en voorlichtende
programma’s bij Nederlanders van alle gezindten een gezonde vaderlandsliefde en
burgerlijke gemeenschapszin aan te kweken.
Een tweede speerpunt van het Nationaal Instituut vormde het streven om de goeddeels van
echte kunst en cultuur verstoken massa te scholen tot zich meer van cultuur bewuste
Nederlanders. Dat met het oog op de toekomst de scholing van de jeugd hierbij van vitaal
belang was, ligt voor de hand. Vooral de bestrijding van het verschijnsel “massajeugd”,
jongeren die zich passief lieten vermaken door radio, film en dans, werd allerwegen een
spoedeisende noodzaak geacht. De zedenverwildering van de jongeren, die destijds onder
de bevolking algemeen waargenomen werd, baarde het Instituut grote zorgen. In 1952 en
1953 verschenen over deze verwilderde massajeugd zelfs uitvoerige rapporten. Behalve dat
hier een taak voor het onderwijs lag, zou met name de inmiddels herboren jeugdbeweging
voor een mentaliteitsomslag kunnen zorgen. Vandaar dat het Nationaal Instituut nauwe
samenwerking bepleitte met de Nederlandse Jeugdgemeenschap, een overkoepelende
organisatie, bij de oprichting waarvan de voornaamste jeugdbonden betrokken waren
geweest. Via volkslied, volksdans en lekenspel moest de jeugd worden geïnteresseerd voor
een Nederlandse cultuur die door de agressieve massamedia in de verdrukking dreigde te
komen.

3

De regering, bij monde van minister Van der Leeuw, en het Nationaal Instituut zaten wat
dit beoogde beschavingsoffensief betrof op één lijn. 5 Dit betekende automatisch een
afwijzing van de jazz, omdat deze van buitenlandse oorsprong was en als oppervlakkig
werd gekenschetst

Jeugdige jazz- en dansliefhebbers roeren zich

Sinds mensenheugenis is muziek met dansen verbonden. Muziek en dansen vormden door
de eeuwen heen een twee-eenheid die weliswaar plezier verschafte, maar vaak ook
aanleiding was tot ernstige kritiek. Toen zich met de bevrijding een enorme vreugde
ontlaadde vond die, zoals we al zagen, onder andere een uitweg in het dansen. Heel
Nederland leek één grote dansvloer waarop de danslustigen zich konden uitleven. Op de
tonen van de populaire Amerikaanse swingmuziek was een trend in gang gezet, die de
gemoederen nog jaren in zowel positieve als negatieve zin zou beheersen. Dat vooral de
jongeren gegrepen waren door deze dans- en swingcultuur wordt duidelijk aan de hand van
onderstaande berichten uit muziekperiodieken en de dag- en weekbladpers. Hoe komt het
dat jazz zoveel “attractie voor jongeren heeft”, vroeg bijvoorbeeld Henk Niesen jr. zich in
april 1950 af in het jazztijdschrift Philharmonic. Waarom, zo vervolgde hij, luisteren ze
liever naar jazz en bebop dan naar Bach en Beethoven? Zijn antwoord daarop was
overigens simpel: jazzmuziek bestond uit aanvankelijk kinderlijke, door eenvoudige
negerslaven op hun eigen wijze bewerkte liedjes van hun blanke onderdrukkers met een
aanstekelijk ritme en een eigenaardige instrumentatie. 6
Een aantal jaren eerder al, in mei 1946, klaagde een lezer in S&S over het late tijdstip
waarop jazzprogramma’s plachten te worden uitgezonden. Het redactionele commentaar
sloot zich aan bij de klacht met de woorden dat het dwaas was van de diverse
programmaleiders om de denken dat “alleen de jazz-fans (over het algemeen toch nog
jongelui) nachtbrakers zouden zijn.” 7 Hetzelfde blad berichtte in een recensie van een
jazzconcours in september 1946 te Hilversum dat de zaal volstroomde met jongelui. 8 Het
jazzpubliek was, ook in de jaren onmiddellijk na de oorlog, dus veelal jong.
Zoals onderstaande concertverslagen aantonen, verliepen deze door veel jeugdigen
bijgewoonde muziekuitvoeringen niet altijd vlekkeloos. Het optreden van Claude Luter et
ses Lorientais bijvoorbeeld in het Haagse Gebouw voor Kunsten & Wetenschappen op 27
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december 1948, stond de recensent van het DSC-blad in het geheugen gegrift. Het
grotendeels uit “‘nozems’ bestaande publiek” dat al een bont programma van allerhande
artiesten langs had zien trekken, werd balorig toen pas om ongeveer twaalf uur het Franse
orkest inzette. Op de dynamische ritmiek van deze jazzmuziek stampte en schreeuwde het
mee, wat een onsympathieke indruk zou hebben gewekt. 9 De inadequate geluidsinstallatie
en het overladen programma konden echter als verzachtende omstandigheden gelden voor
dit rebelse gedrag, aldus de verslaggever. Interessant is overigens dat uitingen van
instemming of afkeuring, anders dan het klappen aan het eind van een solo of nummer,
kennelijk niet door de beugel konden.
Rolf ten Kate kraakte in OLM enkele kritische noten in zijn verslag van een jazzfestival in
Amsterdam in augustus 1949. Hij vroeg zich af wat de onvoorbereide leek nu eigenlijk van
deze muziek en van deze jeugd moest denken. Die jeugd gedroeg zich als een “deinende,
stampende, fluitende, applaudisserende, wild-enthousiaste menigte.” Verder diende er,
aldus de recensent, ernstig getwijfeld te worden aan de “muzikale oprechtheid van dit
jeugdige en bezeten publiek” vanwege de “schril gefloten ovaties” tijden het optreden van
de Belgian Hot Club All Star Band. Veel van wat dit orkest speelde was een muzikaal
vrijwel waardeloze, in het “absurde voortgezette instrumenten-verkrachterij.” Het was erg,
vond ten Kate, wat er allemaal onder de vlag van de jazz werd gepresenteerd. Het meest
had hij zich echter geërgerd aan de dilettanterige aankondigingen van een “slungelig
jongmens” dat mompelde, half met de rug naar de zaal gekeerd stond en zijn
aantekeningen van een papiertje las. Zolang de presentatie van jazz in handen bleef van dit
soort “schooljongens”, zou zij nooit de publieke opinie gunstig kunnen beïnvloeden. En dat
was nu juist hard nodig. 10
Ook het orgaan van de DSC-club van september/oktober dat jaar besteedde aandacht aan
het Amsterdamse festival. In zijn als grappig bedoelde stukje, “Rare uit- en invallen
rondom jazz festivallen”, gebruikte de auteur zinsneden als “vooral (kauwend) jeugdig
Publikum in hang-hemden en- hare”, en “Groots ka(ni)baal in grote zaal bij Belgische
Boppers. Fluit-klap-applaus na elke solo. Bij Pieptenorsaxofoon zelfs na iedere piep. Dus
puber-handjes rauw, want veel gepiep.” 11 De gedragingen van het jonge publiek leidden in
het DSC-blad andermaal tot negatief commentaar.
Opvallend was het verschil in jazzbeleving tussen de concertruimten waar “echte” jazz
stond geprogrammeerd en die waar bebop werd gespeeld. Bij de jazz bleek het
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aanmerkelijk rustiger. Over hetzelfde festival meldde het splinternieuwe jazzblad Rhythme
in het eerste nummer van oktober 1949, dat de oude- en moderne stijl in Amsterdam,
vermoedelijk “om moeilijkheden te voorkomen,” in aparte zalen waren geprogrammeerd.
Daarbij viel het op dat de merendeels jeugdige aanwezigen “elke ‘uithaal’ of vreemd en
onverantwoord effect” van The Belgian Hot Club All Star Band “begroetten met een gegil
en gefluit van bewondering.” En dat terwijl het orkest, volgens het blad, slechte bebop
speelde; het appelleerde aan de “lagere instincten” door de “platte” en de “sensuele”
kanten op voor de bebop “zeer schadelijke” wijze te beklemtonen. 12
Twee verslaggevers merkten op dat de oude stijl minder aanleiding gaf tot wanorde; de
recensent van Rhythme vermeldde dit niet, maar de zinsnede “om moeilijkheden te
voorkomen” suggereerde hetzelfde. Ten Kate merkte ook op dat de aankondigingen bij de
oude stijl deskundiger waren en dat er beter gemusiceerd werd.
Het Engelse orkest van Vic Lewis, dat destijds kortstondig populariteit genoot met Stan
Kenton-achtige muziek, gaf in 1950 een concert in het Amsterdamse Concertgebouw.
OLM had er twee reporters op afgestuurd die elk hun visie op deze progressieve jazz, zoals
hij genoemd werd, gaven. Zowel Aat C. Swart als Rolf ten Kate hadden kritiek op de huns
inziens onmuzikale reacties van de aanwezige jeugd. Omringd door dit publiek
constateerde Swart een weinig progressieve mentaliteit, omdat het “voetstampte en
handjeklapte als een horde krijgsmannen bij het horen van ‘In the Mood’ tijdens de
luidsprekervoormuziek.” Bovendien was het hen, legde Swart uit, blijkens hun
bijvalsbetuigingen ontgaan dat de muziek niets met progressieve jazz van doen had. Het
enthousiasme vormde een weerspiegeling van “de uit-het-lood-geslagen gemoedstoestand
van een verdwaasde na-oorlogse generatie.” Ten Kate, die zich “geen progressist” noemde,
hield evenmin van dit soort jazz, al had hij waardering voor enkele individuele musici.
Maar andermaal was het hem opgevallen dat het “gefluit en gestamp van de menigte rechtevenredig is aan het volume van de laatste acht maten van ieder nummer. Hoe harder hoe
mooier - dat is het criterium van onze muziekminnende jongens en meisjes.” 13
Twee maanden later moet Ten Kate zijn gesterkt in deze visie bij de concerten die de Duke
Ellington Band gaf in ons land. Het publiek was, zo was hem opgevallen, in het algemeen
gesproken wat ouder dan het publiek dat de concerten van andere buitenlandse orkesten
bezocht. Ook waren er minder “luide dassen en gekke jasjes” te zien. Maar het
eigenaardigst was toch de minder hevige bijval dan gewoonlijk. Waarop hij de
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veelbetekenende zin liet volgen: “Er waren ook zo veel langzame en zachte passages in dit
concert...” 14 Luidruchtig reageren op zogenaamde progressieve muziek die elke gelijkenis
met progressieve jazz ontbeerde, of op een toename van het geluidsvolume, ziedaar twee
weinig vleiende constateringen met betrekking tot het jeugdige jazzpubliek.
De muziekmedewerker van Elseviers Weekblad, Jan Wisse, schreef in augustus 1950
boven zijn stukje over het jazzfestival in het Kurhaus te Scheveningen: “Fluitketels en
jazzmuziek. ‘Displaced persons’ in de Scheveningse Kurzaal.” Wisse stelde vast dat het
potentiële jazzfestivalpubliek te herkennen was aan de wijze waarop het was uitgedost:
“zonderlinge figuren met te hoge kuiven, te prille snorren, te korte broeken en te fel
schreeuwende overhemden, die bovendien nog buiten de broek hingen.” Hij vervolgde
deze beschrijving met enkele andere kenmerken. Jazzbezoekers zijn “potentiële
oproerkraaiers tegen de gevestigde orde der suppoosten, permanente lawaaischoppers,
kauwgomkauwers, rokers in een zaal waar de bordjes ‘Verboden te roken’ van de wanden
schreeuwen en lieden die aan hun permanente enthousiasme uiting geven op de wijze van
een regiment fluitketels op volle stoom.” De jongeren – jonge mannen in dit geval kwamen er weer slecht van af. Een tweede, apart vermelde groep festivalbezoekers werd
gevormd door de honderden meisjes, die, zoals Wisse wist, “zuchten en blozen” bij de
aanblik van goed ogende jazzmusici. Tenslotte was er dan nog de categorie van de
“displaced persons”, oude dames en kaalhoofdige heertjes met buikjes die als katten in een
vreemd pakhuis verdwaasd en ontzet de muzikale gebeurtenissen ondergingen. 15 De
muziek kwam bij Wisse nauwelijks aan bod, de onaangepaste (mannelijke) jeugd echter
des te meer.
Constantine Poustochkine was het helemaal met Jan Wisse eens wat betreft diens typering
van de festivaljeugd. Volgens hem heerste er op een festival een “onguur-infantiele” sfeer,
zo schreef hij in het DSC-blad van september 1950. De tegenstellingen hielden
rechtstreeks verband met de soort jazz die men aanhing. De serieuze liefhebbers van de
“volwaardige” jazz waren gekomen om te luisteren en de “dubieuze verbasteringen”
trokken een oppervlakkig publiek dat enkel belust was op sensatie. Daar kwam nog bij dat
de echte liefhebbers ver in de minderheid verkeerden, zodat het “vele twijfelachtige” om
hen heen de “boventoon” voerde en verantwoordelijk was voor het “veelgelaakte
jazzverschijnsel.” 16
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Wouter van Gool, de organisator van het bewuste festival, deelde in dezelfde aflevering
van het DSC-blad globaal de kritiek van Poustochkine en andere recensenten.
Tegelijkertijd vroeg hij echter clementie en begrip voor dit “merendeels zeer jeugdig en
onervaren publiek.” Van Gool had gemerkt dat het applaus in het algemeen op die
momenten klonk waar het zeer terecht was. Met andere woorden: het Kurzaalpubliek was
“zeker niet voor 100% nozem.” Verder vond hij het begrijpelijk dat dynamische muziek
een extatische en dynamische reactie uitlokte, temeer daar de gelegenheid om te dansen
ontbrak. Ook Van Gool zei het te betreuren dat negatieve krantenverslagen de jazz geen
goed deden. 17
Poustochkine en Van Gool, die al eerder de degens kruisten, stonden ook ditmaal weer
tegenover elkaar. Poustochkine was de liefhebber en kenner van authentieke jazz, die
bebop als een kwalijke uitwas beschouwde en geen goed woord overhad voor een publiek
dat voor hem bestond uit onmuzikale en oppervlakkige herrieschoppers. Mede door hun
toedoen zou de maatschappelijke acceptatie van de “echte” jazz weer wat achterop raken.
Van Gools nuchtere kijk op het jonge festivalpubliek getuigde van een meer coulante
houding. Opwindende muziek veroorzaakt nu eenmaal opgewonden reacties, was zijn even
simpele als begripvolle zienswijze. En ook vond hij de stormachtige reacties geen blijk van
onmuzikaliteit.
Een jaar later, op 9 juli 1951, verscheen in de Volkskrant een recensie van een festival in
Scheveningen met de volgende koppen: “Gumkauwende blagen in bonte hemden. Jazzfestival voor de bebops: best blazen en gehaaid imiteren.” De speciale verslaggever was
van oordeel dat de “Sweet seventeens” naast de hen nietszeggende klassieke muziek best
recht hadden op een verzetje. Een uitverkochte Kurzaal zat vol jonge mensen waarvan een
deel kauwend en met “bontbedrukte hemden, met malle coiffures en pijnlijke gekoesterde,
nauwelijks ontloken snorretjes.” Hoewel, naar het oordeel van de verslaggever, de
aangekondigde jonge blanke musici goede blazers waren, deden ze feitelijk weinig meer
dan de grote voorbeelden imiteren. Maar de jonge gezichten hoorden vol overgave toe. Na
een tot ordinair shownummer gedegradeerde spiritual uitten ze hun gemoed met termen
als: “steengoed, knots en denderend”, of floten, brulden en stampten. Na de pauze bleek er
bovendien veel schade en onveiligheid door kapotgetrapte colaflesjes. Plato had destijds
makkelijk praten, zo besloot de journalist zijn stuk, met zijn theorie dat muziek een
karaktervormende werking bezat. Want bebop bestond in diens tijd nog niet. 18
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In augustus verscheen een verontwaardigde reactie in het tijdschrift Rhythme. Gespeend
van elke objectiviteit had de verslaggever voldaan aan de kennelijke opdracht “een leuk,
afbrekend stukkie” te schrijven, aldus een zekere Johnny. Nog afgezien van de slechte
muziekjournalistiek die de recensent had bedreven, had hij zich ook ten onrechte bezorgd
getoond over de jongelui: “Zijn wij niet allemaal in de jongelingsjaren (zo van 16 tot 20)
warm gelopen voor iets waarover de ouderen van toen meewarig het hoofd schudden? Iets,
wat eerst veel later in breder kring waardering mocht oogsten”, vroeg Johnny zich af. En
hij vervolgde zijn commentaar met de voorspelling dat deze “blagen” over enige tijd als
deugdzame burgers waarschijnlijk het hoofd zouden schudden over de verdwaasdheid van
de jeugd van dan. Wel vond hij dat het vandalistische gedoe met de colaflesjes niet goed
viel te praten en een smet wierp op de jazz. 19
Op soortgelijke wijze had de musicus Jan Mol zich al in september 1950 uitgedrukt in
Philharmonic. Jazzliefhebbers zouden een klasse apart zijn die tijdens muziekuitvoeringen
niet uitsluitend klapten, maar hun enthousiasme volledig uitten en juichten, joelden,
stampten en floten. Zij waren, sprak hij, zichzelf ook tot die ‘zij’ rekenend, “nog jong van
hart en nog spontaan, nog onconventioneel en enthousiast. Wij durven er rond voor uit te
komen dat wij in deze uitdagend mistroostige tijd toch nog in staat zijn ons zorgen-harnas
af te werpen om van een verkwikkend muzikaal bad onbekommerd te genieten.” 20
Uit de kritiek op de jazzjeugd blijken twee hoofdzaken: ze is in de ban van de “verkeerde”
muziek en ze misdraagt zich. Anders gezegd: ze is onmuzikaal en het gaat haar alleen maar
om het sensationale, c.q. het extreme en het luide in de muziek. Deze jazzjeugd is
losgeslagen en onbeschaafd. Deze kwalificaties kwamen vooral uit de pen van oudere
jazzliefhebbers, voor wie de gepopulariseerde swing en bebop de eens zo authentieke jazz
hadden gecorrumpeerd. Vooral tijdens festivals, waar doorgaans meer jongeren op
afkwamen dan op reguliere concerten, deden zich de vermeende excessen voor. Natuurlijk
werd er niet altijd negatief over de jeugd geschreven. Meestal bleef ze in de recensies zelfs
onvermeld. Bovendien waren er ook journalisten die het voor de jongeren opnamen,
getuige de reacties van Van Gool en Johnny.
Een zeldzame reactie van een jongere zelf, waarin tevens het accent is verlegd naar het
swingdansen ofwel het jitterbuggen, verscheen in januari 1947 in Vrij Nederland onder de
titel “Jitterbug als beeld van het moderne leven.” Het stuk was bedoeld als tegenwicht
tegen een beschouwing over de muzikale oppervlakkigheid van de jeugd, waarover
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verderop in dit hoofdstuk meer. De redactie van het weekblad had een jongere gevraagd
zijn visie op de jazz te geven. De gelegenheidsjournalist schreef een apologetische
verhandeling waarin de aantrekkingskracht van de jazz op de jeugd alsook de gedragingen
van die jeugd in een tijdsperspectief werden gezet. De jonge auteur, die zijn bijdrage
ondertekende met “jazzes”, stelde onomwonden dat jongeren niet alleen van de ware jazz
hielden, maar ook van de “vulgaire”. De “grijzende hoofdschudders” zouden niet beseffen
dat jazz aan het levensgevoel van jongeren beantwoordde. “Wij”, legde hij uit, “ontdekken
onszelf in de jazz, wij vinden er het rhythme van onze hartslag terug.” De jitterbug
bijvoorbeeld, was daarom zo populair omdat West-Europa niet beschikte over een
creatieve dansvorm die paste bij het huidige tijdsbeeld. “Het verval van oude normen, de
verschuiving naar het vitale en sensuele, de onrust en de onevenwichtigheid (...), de
luidruchtigheid, de disharmonie en het snelle rhythme van de tijd”, maakten de jeugd rijp
voor de jazz en de jitterbug. Die spraken hen aan. De schrijver hield het voor mogelijk dat
de jeugdige fascinatie een uiting was van een pueriele houding. Maar de jongeren hadden
daar nauwelijks boodschap aan. Aan het slot van zijn betoog relativeerde hij de jazz- en
jitterbugrage als een tamelijk onschuldige uitlaatklep voor een geestesgesteldheid die zich
ook op een veel gevaarlijker wijze zou kunnen ontladen. 21

Hoe anders werd er aangekeken tegen het dansen in het contactblad van de DSC-club. Op
22 februari 1946 verscheen hierin een felle aanklacht tegen de jitterbug. Een dansje tijdens
een clubmiddag, dat kon er mee door, alhoewel velen ook daartegen al gekant waren. Maar
wanneer dit mocht ontaarden in swingen, dan ging het rode lichtje branden, aldus de
onbekende auteur. Voor zwarten golden andere normen, beweerde hij; zij gaven gevolg
aan hun innerlijke drang om zich uit te leven. Maar wij “staan wat dit betreft op een ander
peil en één van de voornaamste verschillen is dat wij ons meer kunnen (in ieder geval
moeten kunnen) beheersen.” Bovendien zou het swingen nergens naar lijken: “Meisjes die
zich verveeld kauwgom kauwend (dat hele Amerikaanse!) ongelofelijk blasé heen en weer
laten slingeren door nog verveelder jongelieden.” De auteur waarschuwde ten slotte dat dit
soort mensen geen toegang hadden tot de club. 22
Pianist Frans Vink jr. deed er in dezelfde uitgave nog een schepje bovenop. “Vaak meer
dan beschamend”, noemde hij de wijze waarop de jeugd met jazzmuziek omging. Deze
jongelui zouden “alle controle en rem over de zinnen” verliezen door de door de jazz
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opgewekte prikkels. Vooral onder invloed van op hun publiek inspelende jazzmusici, die
zich bezondigden aan een “wilde, loeihoornachtige en hoge notenrijke speelwijze”, zouden
de remmen helemaal wegvallen. Ook Vink excuseerde de “primitief geaarde” zwarte mens
wiens ritmegevoel uit de oerkracht zou voortkomen. Voorts insinueerde hij dat de excessen
van de jongeren in kwestie toegeschreven zouden moeten worden aan een verkeerde
levensopvatting ten gevolge van gezinsmoeilijkheden en andere sociale omstandigheden.
Het door hem vastgestelde gebrek aan zelfreflectie bij jong en zelfs oud vond Vink “meer
dan zielig.” 23
De redactieleden van het DSC-blad namen in 1946 in hun afkeer van het jitterbuggen geen
blad voor de mond. In ongemeen heftige bewoordingen gaven ze blijk van hun weerzin
tegen deze manier van dansen, die in hun ogen onbeschaafd en een serieuze jazzclub
onwaardig was. Voor beide auteurs vormde het gebrek aan zedelijk bewustzijn bij veel
jongeren een stuitend symptoom van de naoorlogse sociale problematiek. Omdat “echte”
jazz voor Vink en de zijnen authentieke kunst was die aandachtig beluisterd en bestudeerd
diende te worden, leidde het dansen daarvan maar af. Ook Lutgard Mutsaers wijst hierop in
Beat Crazy, haar dissertatie over de danscultuur na de jaren vijftig in Nederland. “‘Goede’
jazz”, stelt ze, “kon kunst zijn en met ‘minder’, dansmuziek dus, namen de critici en hun
volgelingen geen genoegen meer.” 24 Deze serieuze houding botste met diegenen voor wie
jazz in de eerste plaats dansmuziek was. Dat het dansen gedurende een bepaalde tijd
tijdens bijeenkomsten van de DSC-club getolereerd werd, dient dan ook te worden opgevat
als een concessie. Maar behalve als moreel probleem kon het dansen, zoals we zagen in
“Modernisten versus traditionalisten”, ook nog leiden tot lichamelijk ongezonde taferelen.
Een zekere Sven Hanssen schreef in 1950 in OLM over de “waanzinnige taferelen” die hij
in Parijs en Londen had gezien. Jonge mensen tot een jaar of dertig sprongen zich in trance
en zakten van uitputting in elkaar. Hanssen hoopte vervolgens dat dit Nederland bespaard
zou blijven. 25
Ondanks de commotie rond het swingdansen, werd er in 1951 in Den Haag een jazzclub
geopend waar het jonge volk zijn hart kon ophalen. De Hot Club The Hague, door jongelui
opgericht uit onvrede met de destijds in vele dancings opgehangen bordjes: “Verboden te
swingen”, bood elke veertien dagen gelegenheid om ongeremd te swingen en te
jitterbuggen. De bijpassende muziek werd verzorgd door de Dixie Kids, een tienerorkestje
dat jaren later furore zou maken als de Storktown Dixie Kids. 26 De jeugd werd in ieder
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geval in Den Haag geen strobreed in de weg gelegd bij dit volgens Rhythme “zeer
verdienstelijke” initiatief het swingdansen te beoefenen. En op het in augustus 1951
georganiseerde Rhythm-Festival in het Kurhaus trad een jonge Franse jitterbuggroep op,
Les Ballets Corbaissières. “Beslist aardig om dit eens gezien te hebben”, luidde het
positieve commentaar van Rhythme. 27
Zo leken er een jaar of vijf, zes na de oorlog in de jazzwereld minder moralistische
bezwaren te leven tegen het jitterbuggen. De nieuwe jazztijdschriften stoorden zich minder
aan de tumultueuze uitingen van de jonge liefhebbers tijdens de concerten (in de herfst van
1949 verscheen Rhythme, en in januari 1950 ging Philharmonic van start). Maar van
jazzpuristische zijde had men nog geen goed woord over voor de zich voornamelijk tijdens
modernere jazz misdragende jonge liefhebbers. Er bestonden binnen de jazzwereld nog
steeds sterk uiteenlopende houdingen ten aanzien van het jitterbuggen of swingdansen.
Uit het feit dat een groot en soms ook overmatig enthousiast deel van het jazzpubliek jong
was, zou men kunnen opmaken dat jazzmuziek hoofdzakelijk voor de jeugd bedoeld was.
Of dat inderdaad zo was zal aan het eind van dit hoofdstuk aan de orde worden gesteld. We
zullen echter eerst nagaan hoe de georganiseerde jeugdbeweging aankeek tegen een
muziekvorm die bij een deel van de jeugd geen kwaad kon doen.

Jeugdbeweging en jazz

De jeugdbeweging was na het gezin en de school het derde milieu waar de nauw met
elkaar verbonden geestelijke, zedelijke, sociaal-culturele en lichamelijke opvoeding van
jonge mensen ter hand moest worden genomen. Dit gold grosso modo voor alle
jeugdorganisaties. Omdat de vrije jeugdbeweging gedurende de Tweede Wereldoorlog
nauwelijks had gefunctioneerd, trachtte men direct na de bevrijding de vermeende
opgelopen schade te herstellen. Die schade werd vooral in termen van zedelijk verval
gedefinieerd. De door het oorlogsgeweld en jaren van ontberingen in brede lagen
verwilderde jeugd vergde, zo meenden tal van instanties, een krachtig en stimulerend
beleid. Teneinde dit te coördineren werd in 1945 de Nederlandse Jeugd Gemeenschap
(NJG) opgericht. De kiem van deze overkoepelende organisatie was, evenals die van de
NVB, al in de oorlog gelegd door jeugdleiders van vele levensbeschouwelijke stromingen
met het doel om de verzuiling op dit gebied te doorbreken. De belangen van de
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afzonderlijke protestants-christelijke, katholieke en buitenkerkelijke jeugdbonden bleken
echter te divers om dit samenwerkingsverband tot een volledig succes te maken. Toch
bereikte de NJG eensgezindheid ten aanzien van de zedeloosheidsbestrijding. Versterking
van het nationale- en gemeenschapsgevoel door onder andere accentuering van het
Nederlandse cultuurgoed was een van de speerpunten waarover overeenstemming bestond.
Ook was men het eens over verscherping van orde en discipline, twee voorwaarden om de
jeugd de ernst van de tijd te doen inzien. Bovendien werd veel waarde gehecht aan een
vrijetijdsbesteding waarbij zelfwerkzaamheid voorop stond. Het alleen maar passief
ondergaan van hetgeen er bijvoorbeeld zoal op sportief- en cultureel terrein geboden werd,
werd allerwegen afgekeurd. 28
Er bestond binnen de jeugdbeweging dus consensus over het belang van een opwaardering
van het nationaal besef en het aanwakkeren van nationale saamhorigheid. Wat dit aangaat
verschilde zij niet van de regering en van particuliere organisaties als Het Nationaal
Instituut. De eigen cultuur diende hoog in het vaandel te staan, niet alleen om de opmars
van de verderfelijk geachte buitenlandse invloeden te stuiten, maar ook om door
versteviging van het vaderlands bewustzijn de culturele vervlakking tegen te gaan. Dat
betekende dat de jeugdbeweging zich bij uitstek inzette voor de volkscultuur. Zoals we
hebben gezien betekende dat het volkslied, het volksdansen en het lekenspel. Dit alles was
in feite een voortzetting van wat al in het interbellum bij het ontstaan van de
jeugdverenigingen in Nederland in gang was gezet. De geschiedenis herhaalde zich dus in
1945 met dit verschil dat de druk van over de oceaan overweldigend leek. Hoe de
jeugdbonden de jazz en de jitterbug als exponenten van de Amerikaanse cultuur tegemoet
traden en erop reageerden, zal in deze paragraaf aan de orde komen. De meest
kenmerkende en belangrijke reacties zullen worden geanalyseerd.

Katholieke jeugdbeweging en jazz
De Bazuinstoot, een onafhankelijk weekblad voor katholieke jongeren, opende zijn
redactioneel in november 1945 met een intentieverklaring. Hierin werd onder meer
gesproken over steun aan de goede, verantwoorde film en stijlvolle dans en een
beeldenstorm tegen de “confectiegeest” in de muziek en de genotzucht. 29 Wat er onder een
goede en verantwoorde film werd verstaan werd niet nader toegelicht, maar wat het
“Polygoon Wereldnieuws” in januari 1946 uit Zweden liet zien, hoorde daar zeker niet toe.
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Na de veel te hard spelende Franse band van Ray Ventura en een badende nudistenkolonie
kreeg het publiek volgens recensent P. Parterre als allesovertreffende voorbeeld van
zedenbederf een jitterbugwedstrijd (jitterbug overigens onjuist gespeld als “Jitterbury”) in
Stockholm voorgeschoteld. Parterre sprak er schande van. Deze met “kunst of cultuur niets
uitstaande (...) waanzinnige dans (welke in Nederland werd verboden)” voor “histerische
jongelui”, toonde “hoe men in deze beschaafde wereld het best zijn hartstochten kan
bevredigen.” Het ergste was, aldus Parterre, dat dit journaal voor alle leeftijden was.
Daarom moest erop worden aangedrongen dat de filmkeuring ook in het wereldnieuws wat
vlotter de schaar zou zetten, opdat de jeugd van dergelijke beelden verschoond bleef. 30
De geestelijke gezondheid van de door oorlog zedelijk afgegleden jeugd was niet gebaat
bij jitterbugdemonstraties. Een strengere censuur op openbare filmvertoningen was nodig
bij wijze van preventieve maatregel.
Dit stuk spoorde precies met het tezelfdertijd in het Katholiek Cultureel Tijdschrift
verschenen artikel: “Het Dansprobleem der rijpende jeugd”, van de jezuiet Jos Smits van
Waesberghe. Hoewel de termen jitterbug of swing niet in zijn opstel voorkwamen, mag
worden aangenomen dat Van Waesberghe die dansen wel bedoelde. “De moderne dans(...),
schreef hij, “kwam tot ons als een import van een gedegenereerde cultuur.” En de
bijbehorende muziek, de jazz, was volgens de auteur een tot rage verworden
“wansmakelijke muzieksoort waarvan vele jeugdige personen het slachtoffer zijn.” Van
Waesberghe meende dat deze jongeren door jazz en cafédans dreigden losgeslagen te
worden van de eigen klassieke muziek. Hij brak daarbij een lans voor de volksdans, als een
gezond tegengif. 31
In deze novembermaand 1945 kwam een delegatie van de Katholieke kerk bijeen met
katholieke dansleraren om te trachten inzake het dansen tot overeenstemming te komen.
Het probleem, zo vond men, lag voornamelijk bij het ongecontroleerde dansen in besloten
clubs en openbare dancings. Onder bevoegd toezicht in een dansschool zou het “dansen om
het dansen” geen gevaar opleveren. Omdat het jitterbuggen op swingmuziek in alle
dansinstituten verboden was en er bovendien een bepaalde etiquette gold ten aanzien van
gedrag, leeftijd en kleding, zou er geen direct verband bestaan tussen de verwildering van
de zeden en het dansen als zodanig. 32
Het ligt voor de hand dat bij alle rumoer over de vermeende zedenverwildering, waarmee
het in verband werd gebracht, professionele dansinstituten zich in hun bestaans-
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mogelijkheden bedreigd zagen . Vandaar dat deze beroepssector zich haastte met een door
de officiële kerk misschien niet gefiatteerde, maar wel gedoogde verklaring te komen dat
er onder toezicht van deskundige leraren geen vuiltje aan de lucht was. 33
De verwilderde jeugd, ook wel massajeugd genoemd, associeerde men, zoals gezegd met
onbeheerst dansen en jazz-achtige muziek. Het was daarnaast ook dat deel van de jeugd dat
zich maar moeilijk bond aan bijvoorbeeld (ideologisch getinte) jeugdorganisaties en dat
met haar vrije tijd weinig raad leek te weten. 34 Hierdoor was er de jeugdbeweging in het
algemeen veel aan gelegen deze jongeren voor haar activiteiten te interesseren.
Dat bleek althans uit de oproep in het kerstnummer van 1947 van De Kajotter, een
maandblad voor jonge katholieke arbeiders. Hierin werden de leden opgewekt om zending
te bedrijven door te proberen niet-georganiseerde jongeren voor de beweging te winnen.
Iedereen kende ze wel, aldus de auteur van de rubriek “Ratjetoe”, deze op straat
rondhangende jeugd. Wie met hen in gesprek raakte, zou merken dat zij behalve
genotzuchtig, “op het gebied van swing dikwijls ware meesters zijn. Degelijke kennis
bezitten ze niet!” voegde hij er voor alle zekerheid aan toe. Ter illustratie diende een
cartoontje van een zwarte jazzband. Desondanks toonde “Ratjetoe” sympathie voor deze
massajongeren van wie velen geen kwade inborst leken te hebben, maar die wel een
“duwtje in de goede richting nodig” hadden. 35
Het blad Christus Lux, voor aalmoezeniers/jeugdleiders, was nog in 1950 behoorlijk
pessimistisch ten aanzien van de massajeugd. Ongeacht of het nu ging om fabriek, hbs of
ambachtsschool, men kwam ze volgens het blad overal tegen. Deze jongelui, die nergens
bijhoorden, zelfs al hadden ze een “hagelwit boordje en een scherpe vouw in hun broek”,
waren ongeïnteresseerd passief. En men mocht al blij zijn, merkte het blad op, “als men
een centimeter kan uitkomen boven het vlak van jazz, film en meisjes.” 36
Het blad deelde de visie die we bij ander publicaties zijn tegengekomen. Belangstelling
voor jazz was een laag-bij-de-grondse aangelegenheid. De jeugdbeweging moest zich ver
houden van wat maar zweemde naar jazz, Amerikaanse songs en zo meer. Zij moest
proberen om bijvoorbeeld folkloristische dansen en volksliederen van eigen bodem nieuw
leven in te blazen.
Zo schreef het Leidersblad, een uitgave voor leiders en leidsters van de Katholieke
Jeugdbeweging, in december 1947 dat er gestreefd moest worden naar een serie goede
liederen waaruit de “sfeer en de geest van een jongensgilde klinkt.” Om “over ‘Ouwe

15

Taaie’, over Swing- en Negro-songs, over ‘Bonte- Dinsdagavond-trein-melodieën’ en
dergelijke” maar helemaal te zwijgen, voegde het blad er aan toe. 37
In hetzelfde nummer werd in de rubriek “Rumoer in de tent” aandacht besteed aan het
verschil tussen goede en slechte liedjes. “Hei Baberiba” (een onjuiste spelling van “Hey
ba-be-re-bop) was volgens auteur Jan Hoes een kernachtige samenvatting van de
“geesteloosheid van ons hemel en aarde bestormend tijdperk.” Dit door de band van
vibrafonist Lionel Hampton gepopulariseerde liedje was zo iets vreselijks dat er “zelfs
geen yell van te maken” was. De priester Hoes vervolgde dit aan verkenners gerichte
betoog voor het betere lied in januari 1948. De herkenningsmelodie van de padvinderij,
“Hoort, zegt het voort”, werd toen door hem op de pijnbank gelegd. Omdat zij niet goed
“in het stem-orgaan van Jong Nederland” zou liggen, werden de noten verlengd, verlaagd,
verhoogd en “zelfs boven de woorden: ‘naar de toekomst’ een swing-verschuiving
aangebracht” (cursivering H.K.). Omdat deze spontane jazzy bewerking kennelijk mogelijk
was, zou Hoes het hoofdkwartier verzoeken met de componist te spreken om de notatie aan
te passen. 38 Hoes’ derde artikel, van februari 1948, behelsde de positionering van het
volkslied in de hiërarchie van de liedcultuur. Het bevond zich, legde Hoes uit, zo ongeveer
halverwege het kunstlied en het “kunstig amusement”. Nog verder afdwalend van de hoge
muze belanden we in de grote stad waar een “muf geluid ons tegenwaait: brakende saxen,
krakende trompetten, stokkende melodie-fragmenten, enz., in een verzamelwoord:
hottentot-muziek geheten, ook wel afgekort tot: hot-jazz (...).” 39
Hoes’ liefde voor Nederlandse volksliederen zoals bijeengebracht en uitgedragen door Jop
Pollmann en Piet Tiggers in Het Nederlandse Volkslied uit 1941, deed hem afwijzend staan
tegenover andere verschijningsvormen. Liedsoorten als het straatlied, het cabaretlied en
uiteraard zangnummers en lichte muziek van vreemde bodem, konden bij hem geen genade
vinden. Het volkseigene diende de verkenners tot voorbeeld te strekken en de rest was
taboe.
Maar de padvinders namen dit niet zonder meer aan. Hoes ontving, zoals hij het uitdrukte,
“teisterende en verbijsterende” brieven waarin hij fel werd geattaqueerd. Hij zou
bijvoorbeeld een “extremist” zijn, een “boosaardig mens”, de “waarde van swing” niet
kennen en men zou ook wel zalig worden zonder dat volkslied. En zowaar schreef iemand
nog: “U zult onze horde wel verfoeien, want wij hebben een yell gemaakt van het “Hei-
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Baberiba.” 40 Ook aan de katholieke padvinders was de swing niet ongemerkt voorbij
gegaan.
Dit bleek ook in 1951 tijdens een nationale studieweek voor katholieke arbeiders in
Engeland. De Nederlandse gastdeelnemer Cor Kleisterlee schreef met laaiende geestdrift
over de Engelse aanpak. Met uitzondering van het zingen viel op alle fronten eigenlijk wel
wat te leren. Dat zingen was bedroevend, rapporteerde Kleisterlee, “‘t Is alles jazz, de
muziek, de zang, zowel de gemeenschapszang alsook de enkele nummers die door Jan en
alleman naar voren gebracht werden.” 41 De katholieke Engelse arbeidersjeugdbeweging
vond het in tegenstelling tot Kleisterlee kennelijk geen ramp dat jazz, wat dat ook maar
zijn mocht, het zingen en musiceren van haar leden had beïnvloed.
Het zomernummer van 1949 van het Nederlandse Leidersblad dacht echter meer in de
geest van Kleisterlee. In “De Verkenner en het Amusementsbedrijf van onze tijd” werden
jeugdleiders geattendeerd op de invloed van wat genoemd werd de “overmatige
hoeveelheid geperfectioneerd ‘cultureel’ genot” die via de media werd verspreid. Het ging
er om de in dit opzicht weinig kritische jongelui in contact te brengen met goed
amusement. Eerst goed observeren, luidde het advies, en geduld oefenen. Wanneer je
bijvoorbeeld tijdens een bonte avond rond het kampvuur iemand kon uitleggen waarom je
het “imiteren van een vervelende hotjazzsaxofonist niet grappig vindt” (cursivering H.K.),
zat je op het juiste spoor, aldus auteur Lou Hoefnagels. 42
Eenzelfde afkeer van jazz viel in 1950 op te maken uit een voorgesteld programmapunt ter
gelegenheid van een Christus-Koningsavond in het K.A.J., leiding- en mededelingenblad
van de Limburgse arbeidersjeugd. Punt twaalf, “Een blij stukje muziek”, vermeldde: “Geen
jasz en geen ketelslagerij” (de spelling “jasz” was in het begin van de 20e eeuw niet
ongewoon), maar bekende wijsjes die ieder kon meeneuriën. 43

Voor de leiding van de katholieke jeugdbeweging vormden jazz, swing en wat ermee
samenhing cultuuruitingen waarmee men niets te maken wilde hebben. Dergelijke muziek
zag men als een product van een inferieure beschaving die een slechte invloed op jonge
mensen uitoefende. Leidinggevenden lieten geen kans onbenut het verderfelijke van deze
muzikale amerikanismen aan de kaak te stellen. De wijze waarop erover geschreven werd,
doet echter vermoeden dat men niet altijd verstand van zaken had. Soms leek het erop dat
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alleen de Amerikaanse populaire liedjes het doelwit waren, dan weer dat alles wat een
bedreiging vormde voor het goede volkslied werd aangevallen.

Protestants-christelijke jeugdbeweging en jazz
Ook de protestanten bezonnen zich op een standpunt inzake het dansen. Het bondsbestuur
van het Nederlands Jongelings Verbond (NJV) beet de spits af en kwam in oktober 1945
met een kort, maar niet mis te verstaan artikeltje. “De ‘moderne’ dansen”, zo luidde de
boodschap, “met hun vaak schaamteloze houding van de dansparen, met de zwoele sfeer
van de danslokalen - straks nog versterkt door de drank - en met het aparte soort
‘muziek’”, zouden seksuele gevoelens aanwakkeren. Een dergelijke ontaarding zou
volgens het bestuur het voorportaal kunnen zijn voor ernstiger ontsporingen. De NJVjeugd werd dan ook geadviseerd bij zichzelf te rade te gaan of het verantwoord was om aan
die danswoede toe te geven. 44
Een commissie uit de Generale Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk had zich
eveneens over het dansprobleem van jong en oud gebogen en liet, schrijft Lutgard
Mutsaers in Beat Crazy, haar voorlopige bevindingen in de Kerstbrief 1945 overal van de
kansel voorlezen. De swingrage werd hierin gekenschetst als een “uiting van een bijkans
barbaarsche ondankbaarheid.” Alhoewel men best begreep dat het volk zich na de oorlog
even moest laten gaan, diende het zich toch te vermannen. De “krampachtige drift (...) die
zich openbaart in de danswoede en (...) de heiliging van het lichaam misacht” zou plaats
moeten maken voor een leven “naar de wil van God.” 45 De door het dansen bevredigde
wereldse hartstochten waren bepaald niet te verenigen met wat de Synode verstond onder
een Gode welgevallig leven.
Bij de beoordeling van de huidige dansmode, betoogde mr. A. Bouman in het begin van
1946 in het dagblad Trouw, zijn drie punten van belang: het dansende publiek, het karakter
van de dans en de muziek. Die muziek is in de regel “opzweepend door het rhythme,
welbewust iets uit de maat, met accentverschuivingen, lawaaierig, gejaagd, bezeten d.w.z.
afmattend de zelfbeheersing en aantrekkend de verborgen gevoelens van zinnelijkheid en
vlegelachtigheid, die in ieder mensch en zeker in pubers (onder en boven de
meerderjarigheidsgrens) aanwezig zijn.” Het ging hier vooral om het “door onze bevrijders
zoo geapprecieerde zgn. swingdansen” op jazzmuziek. Maar swing was niet alleen de
favoriete muziek van de bevrijders geweest, ook bij de Nederlandse jeugd was deze zeer in
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de smaak gevallen. De “verborgen gevoelens van zinnelijkheid” die door de intieme
danshouding en de muziek zouden worden aangewakkerd, waren voorboden van ernstig
onheil. Deze in de dans dominante seksualiteit kon met het oog op de “rijpende jeugd, die
toch al zooveel risico’s loopt, op dood spoor te geraken”, niet getolereerd worden, aldus
Bouman. 46 Daarom bepleitte hij steun aan met name dat christelijk verenigingsleven dat
met een eigen stijl trachtte passend amusement te bieden voor zowel jongens als meisjes. 47
Passend amusement voor jongens en meisjes zou bijvoorbeeld volksdansen kunnen zijn,
temeer daar juist volksdansen bedoeld was om door beide seksen, en wel gemengd, te
worden beoefend. Maar dat ging niet op voor alle protestantse denominaties, zoals bijna
vier jaar later, in december 1949, bleek in de bijlage bij het Orgaan van de bond voor
vrijgemaakte gereformeerde jeugdorganisaties. In deze uitgave beantwoordde “tante Julia”
vragen van meisjes en “oom Julius” die van jongens. Een lezeresje had gevraagd of het
geoorloofd was om lid te worden van een volksdansclubje onder leiding van een nietchristelijke mevrouw. Het antwoord was negatief, aangezien volksdansen een bewijs was
van “de grote verglijding en afzakking in de Syn. gebonden kerken, zodat men de toevlucht
tot dergelijke dingen moet nemen om de jeugd te trekken (...).” Wie wil leven “naar des
Heeren wil”, zou niet heel veel tijd voor ontspanning overhouden. En als de leiding in
handen was van iemand die “niets van Hem wil weten”, dan was een en ander helemaal uit
den boze. 48
Voor de jongens vormde de veranderde identiteit van de NCRV de kern van wat “oom
Julius” te melden had. Hij parafraseerde daarvoor een “ongelovige” journalist die in een
“wereldse” krant over deze omslag had geschreven. Tegenwoordig zond de NCRV, aldus
de ongelovige, naast een heleboel andere kwalijke zaken, zelfs lichte muziek uit en draaide
moderne dansmuziekachtige platen. Het was een verschil van dag en nacht vergeleken met
vroeger toen voor de “buitenstaander ieder greintje opgewektheid ver te zoeken was.” Oom
Julius schaarde zich achter dit, wat hij noemde “vernietigend vonnis van een man uit de
wereld” en hoopte dat hierdoor het begrip “waarachtige vrijmaking” nog meer inhoud zou
krijgen. 49 Doordat de verwereldlijking met rasse schreden de kerk en van daaruit alle
geledingen van het maatschappelijke leven binnendrong, was ook de NCRV begonnen op
moderne dansmuziek lijkende muziek uit te zenden. Daarmee had deze christelijke omroep
zich gediskwalificeerd naar de mening van deze vrijgemaakt gereformeerde auteur.
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Uit het voorgaande is overduidelijk gebleken dat de combinatie jeugd en (swing)dansen in
protestants-christelijk Nederland niet op een warm onthaal kon rekenen. Maar over de
Amerikaanse muziek lieten de jeugdbonden zich evenmin onbetuigd.
Bij wijze van inleiding op enkele te houden muzikale beschouwingen schreef G.E. van
Pelt in de rubriek: “Heb je wel eens geluisterd?” in De Jongeman van maart 1947 iets over
uitersten in de muziek. Hij vergeleek een door hem gehoorde eenvoudige, maar mooie
zang van twee vrouwen in de verstilde natuur van de Ardennen met jazz in de grote stad.
Stedelingen, vertelde hij, maakten meestal meer lawaai dan buitenlui; iedereen bezat een
radio en er was jazz in overvloed. Vroeger, vervolgde hij, was er dikwijls rustiger muziek
dan in onze tijd. Het snelle tempo van het dagelijkse leven hoorde je nu vaak terug in de
ritmiek. 50 Jazz was voor Van Pelt grootstedelijke muziek met een verhoogd geluidsvolume
en een versnelde ritmiek.
In juli 1947 wijdde hij zijn rubriek aan op muziek afgestemde gevoelens. Het feit dat wij,
zo doceerde Van Pelt, bij het horen van die muziek “alleen onze primitieve gevoelens laten
spreken”, vormde een van de grote nadelen van de jazz. Ofschoon de jazz zich inmiddels
van de zwarte bron had verwijderd, was het “bedwelmende rhythme” gebleven. Van Pelt
refereerde daarbij aan door trommelmuziek tot waanzin gedreven dansende zwarten. Dit
verschijnsel had, aldus Van Pelt, zijn pendant in “door hun knieën knikkende zakkende
jongelui, die enige acrobatische danspassen presteren op de klank van ‘don’t fence me in’”.
De schrijver twijfelde aan het verstand van deze jongens. Een helder en zuiver danklied uit
“frisse jongenskelen”, gericht aan God, dat was pas zielsreinigend en vormde een groot
verschil met dreunende Duitse marsen of het “eentonig rhythme van een jazz-band.” 51
De vraag of jazz wel paste in de jeugdherberg was het thema dat in De Jongeman van
december 1949 uitgebreid werd behandeld. Het antwoord was niet verrassend: nee. De
schrijvende herbergvader, overigens zelf een ex-drummer, verdedigde deze afwijzing door
te stellen dat ieder gebouw zijn eigen ambiance en sfeer bezit. De jeugdherberg was
bedoeld voor trekkers en treksters, die voor hun liederen dienden te putten uit bundels als
Jan Pierewiet. Boogie Woogie (onjuist gespeld als “boogi woogi”), jazz en sambaritmen
waren door hun ritmiek uitstekend geschikt voor de dancing. Maar het vertolken van
“jippiejée” op de piano met ritmische begeleiding van gitaar en sambaballen ging te ver.
De jazz, waarschuwde de auteur, is een “glibberig ding, dat overal tussen weet te kruipen.”
Het zingen van trekkersliedjes in jazztempo met behulp van gitaarondersteuning was
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volgens deze herbergvader niet alleen fout, maar ook zielig. Want of het karakter van de
liederen werd niet begrepen, of men kon niet behoorlijk gitaarspelen. 52
Dat jazzy muziek in de jeugdherberg niet getolereerd zou moeten worden, lag overigens
niet zozeer aan de muziek zelf, maar eerder aan het feit dat ze er uit de toon viel. In een
bosrijke omgeving waar natuurliefhebbers rond een houtvuur liederen als “Hoog op de gele
wagen” zongen was swingmuziek niet de meest geëigende muziek. Maar de
jeugdherbergvader suggereerde door zijn keuze van woorden als “glibberig” en “zielig”
zeker ook een verwerping van jazz-achtige muziek.
Is de jeugdherberg niet een onmiddellijk met jazz geassocieerde plek, de vakbeweging is
dat in eerste instantie evenmin. Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) was uiteraard
geen jeugdbond, maar omdat het activiteiten voor jongeren organiseerde en een
jeugdmaandblad uitgaf, komt het hier toch aan de orde. In Jonge handen van december
1950 werden de resultaten gepubliceerd van een prijsvraag waarvoor de deelnemers hun
gedachten over muziek op papier hadden moeten zetten. Het oordeel over jazz was vrijwel
unaniem afwijzend. Uitspraken als “het is bijna alleen het rhythme dat bij dit soort muziek
de boventoon voert”, en “over de hedendaagse kolder afkomstig uit de jazzwereld wil ik
kort zijn” of “over het algemeen is het een misselijke vertoning”, verbloemen weinig.
Auteur-commentator Ralph Degens merkte overigens bij dit laatste op dat werkelijk
originele jazz-muziek niet zo’n “misselijke vertoning” was als de inzender wilde doen
geloven. 53
Bleek de CNV-jeugd te oordelen naar het aantal afwijzende formuleringen weinig met jazz
op te hebben, bij de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale (VCJC) lag het in zoverre
anders dat er eigenlijk nooit over jazz gesproken werd. Het was nooit een probleem, want
het kwam simpelweg niet aan de orde. Dat is althans de mening van een aantal
geënqueteerde oud-VCJC-ers. 54 Maar het boek dat de geschiedenis van de beweging
beschrijft, Het jonge hart, spreekt zich er wel duidelijk over uit: jazz was taboe. 55 Een van
de auteurs, K.M. Witteveen, zegt er dit van: “Het werd niet getolereerd. Jazz was
negermuziek, kortweg; de zwarte bevolking danste, raakte opgewonden en dat eindigde
dan in de seks. Kennelijk is dat idee tot na de Tweede Wereldoorlog gebleven. Zoals
dansen kort na de oorlog uit den boze was, was jazz dat ook. Jazz behoorde tot de
jeugdcultuur, maar het was (...) geen jeugdbewegingsstijl. Dat vonden de jongelingen zelf
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ook, want de groepen waren voor een groot deel zelfbesturend. Maar het werd niet van
bovenaf opgelegd.” 56
Bij de ondervraagden overheerste tenslotte de indruk dat er destijds niets tegen jazz was,
maar dat jazzmuziek niet in de jeugdbeweging paste.
Deze vrijzinnige opvatting contrasteerde nogal met de eerdere christelijke uitspraken over
jazz en dansen die we hebben gezien. In overwegende mate werd jazz beschouwd als
minderwaardige, gedegenereerde muziek, waarvan de christelijke jeugdbeweging zich
diende te distantiëren. Swingmuziek werd ook afgekeurd, aangezien ze gelegenheid bood
voor de moderne dans. Daarop rustte in meer rechtzinnige kring een taboe, omdat zij
lichamelijke genotzucht, zinnelijke begerigheid en seksualiteit zou stimuleren.

Buitenkerkelijke jeugdbeweging en jazz
Gedurende de eerste jaren na de bevrijding leek er ondanks vernieuwingsgedachten bij de
jeugdbeweging in het algemeen een restauratieve tendens te heersen. Het was alsof de
vooroorlogse geest in ere hersteld diende te worden. Behalve een terugkeer naar oude
vertrouwde waarden, die vooral door de vermeende verwildering van de jeugd hun
juistheid leken te legitimeren, kwam er zoals we hier en daar al zagen, iets bij: een antiamerikanistische houding. Die concentreerde zich met name op een veronderstelde
Amerikaanse mentaliteit en de met de bevrijders meegekomen cultuur. Bij sommige nietconfessionele jeugdbonden was dat niet anders. Zo was er in het maandblad van de
Nederlandsche Padvinders, Durendael, in juli 1945 een stukje te lezen van de Delftsche
Padvinders waarin gesproken werd over “de decadente invloed van een Americanisme van
het slechtste soort.” De aanleiding hiervoor was gevonden in muziek van Hawaïaanse
oorsprong en “stootende rhythme-prikkels.” 57 De maand erop werd deze aanval voortgezet
met: “Want gelijk aan de dood is ons het ‘goedmoedig-sportief-genotzuchtige
Amerikanisme.’” 58 En aan het eind van 1945 stond er in het kader van de destijds actuele
vernieuwingsproblematiek van het onderwijs in Durendael een omschrijving van moderne
jeugd. Men moest dan niet onmiddellijk denken aan: “flirtende, tap-dansende, rokende en
op de Hoky-poky verzotte jongens en meisjes”, zo meende een van de jeugdige
commentatoren. 59 Gelukkig vormden de aan Amerikaanse muziek verslingerde jongeren
voor dit padvindersblad kennelijk niet een meerderheid onder de Nederlandse jeugd.
Overigens klonken er ook andere geluiden. In 1945 had M.J. Hartgerink in zijn boek
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Jeugdbeweging al voorzichtig vraagtekens geplaatst bij het onverkort handhaven van een
zuiver Nederlands zangrepertoire. Hij vond het merkwaardig dat er zo geageerd werd tegen
de “jazz-tunes en moderne dansmoppen (...) en tegen de buitenlandse liedjes in het
algemeen.” Hartgerink noemde dat niet geheel rechtvaardig, want het klassieke programma
was naar zijn idee ontoereikend. 60
Er klonk een wezenlijk anders en minder pragmatisch geluid in het tijdschrift voor
progressieve jongeren, Wording van januari 1946. In “Jeugdbeweging in nieuwe banen”
schetste Henk Nijman een heel ander beeld van de zijns inziens realistische moderne jeugd.
Het is jeugd die “houdt van jazz en niet van sentimentele Duitse of Franse liedjes. Waarom
zou de jazz”, vroeg hij zich af, “bv. geen onderdeel van het jeugdleven kunnen zijn? Het is
toch ook kunst?” Deze uitspraak was vervat in een betoog dat erop aandrong de
jeugdbeweging drastisch te vernieuwen, omdat zij anders ten dode opgeschreven zou zijn.
Volgens Nijman bevonden zich veel jazzliefhebbers onder de leden. En zij zouden er net
zogoed bij horen als liefhebbers van klassieke muziek. 61
Een reactie kon niet uitblijven. In het meinummer trok C.N. Troostheide van leer tegen de
jazz. Deze muziek was, gehoord wat er zoal via de radio en in de dancing geboden werd,
“helemaal niet realistisch.” Jazz “druipt van sentimentaliteit en van romantiek.” Men
behoefde alleen maar, aldus de auteur, het repertoire van een jazzband op zijn inhoud te
toetsen om te weten hoe de vork in de steel zat: “‘I Love you’, ‘Moonlight’, ‘I kiss you
darling’, ‘My baby’”, lieten wat dat betreft niets te raden over. Daarnaast was het jazzritme
vaak een “monotoon gestamp” dat opzwepend werkte. Nee, de jazzluisteraar was veel
minder realistisch dan de liefhebber van klassieke muziek. De laatstgenoemde durfde er,
concludeerde Troostheide, tenminste eerlijk voor uit te komen dat hij “jazzmuziek, de hotjazz, de swing-music heel vaak sentimenteel kattengejank” vond. 62 Het lijkt erop dat
Troostheide uitging van een ruim jazzbegrip, terwijl Nijman zich meer beperkte tot de
“echte” jazz.
In de rubriek “Contact-medewerkers van om en nabij de 20” van het blad voor de
intellectuele jeugd, Contact, gaf een zekere G. Th. Zandstra enkele impressies van een
door de radio uitgezonden muziekprogramma. Na een romantisch zoetvloeiend melodisch
spel en een mars werd de auteur plotseling overvallen door jazzmuziek. Zijn of haar oren
stonden daar niet naar en bijgevolg werd de knop omgedraaid. “Jazz”, zegt Zandstra, “is
stemmingsmuziek, het is muziek die waarde heeft als amusementsmuziek, goed om je nog
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wat op te vrolijken, als je een gekke bui hebt, maar daar houdt het bij mij dan ook mee op.”
Jazz maakte op deze luisteraar de indruk van een “dolle mengeling van woeste klanken en
rare kreten. Je ziet als het ware een stel half dronken negers aan het feestvieren.” 63 Dat
deze voor de intellectuele jeugd schrijvende auteur jazz kon zien als buitenissige
feestmuziek van beschonken zwarten was, zoals we gezien hebben, niet eens zo
abnormaal.
Aan het eind van 1945 en het begin van 1946 woedde er in Durendael een discussie tussen
vóór- en tegenstanders van jazz. Deze werd min of meer aangezwengeld door een uit de
pers afkomstig artikel over Durendael, “De belijdenis van den burger”. Hiermee werd een
houding voorgestaan van strijdbaarheid, om niet te kiezen voor een gezapig en rustig leven
waarin alles al voorgeprogrammeerd lijkt, maar voor een leven waarin aan idealen wordt
gewerkt. In dit beschouwende stuk probeerde Charles Wentinck de jeugd uit een, zoals hij
het uitdrukte, toestand van lethargie te wekken. Want als wij zouden berusten in de nood
der tijd, zo kan zijn betoog worden samengevat, zouden wij niet beter zijn dan de “neger
die jazz-band speelt in den hoek van een volgepropte, hippende wippende dancing, de
neger met de roerlooze triestigheid van zijn plat gezicht, hamerend en stampend op ouden
rommel van ijzer en hout en nog een blikken doos.” 64
Dit artikel waarin de zwarte mens en diens muziek wederom geringschattend werd
voorgesteld, fungeerde als de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok. In een drietal
afleveringen van het jeugdblad werd één voor- en drie tegenstanders van de jazz de kans
geboden hun opvattingen kenbaar te maken. De tegenstanders wezen op de overdaad aan
jazz en swing die op de radio te horen zou zijn. Hier zou voor het muziekonderricht een
taak liggen om met voorbeelden van goede muziek de jeugd muzikaal weer in het gareel te
krijgen. Bovendien zou een nuttiger inzetten van de radio alsook van de film heilzaam
kunnen werken. 65
In de decemberuitgave van het blad kreeg de vermeend gevaarlijke uitwerking van jazz op
de aan jazz en swing verslaafde jeugd alle nadruk. Het nog ongevormde esthetische gevoel
van de jeugd zou zich door een overheersende vreemde invloed niet harmonisch kunnen
ontwikkelen. De aantrekkingskracht van de decadente jazz op de jeugd zou leiden tot een
slappe geest en onbenulligheid en leegheid en oppervlakkigheid in de hand werken. En
tenslotte was jazz, zo stelde een andere inzender, Voorhoeve, primitieve muziek,
interessant voor ethnologen, maar verderfelijk voor de jeugd. Want deze oerinstincten
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losmakende jazz appelleerde niet aan onze “zielskrachten.” De klassieke muziek greep ons
volgens Voorhoeve aan in de “hemelsche” of de “aeonische” sfeer en bepaalde ons menszijn. Aangezien de jazz verbonden was met de “aardsche” sfeer moest hij wel veroordeeld
worden als “barbarisme, als oerwoudcultuur.” 66
De enige voorstander, M. J. Wolfgram, zette allereerst uiteen waarom hij het oneens was
met Wentincks negatieve schets van de neger als symbool van het verval van de jeugd.
Bekrompen burgerlijkheid noemde Wolfgram dit beeld, vergelijkbaar met het
“‘kolonisatie’- en ‘bekerings’ gedachten-leven” van lieden die verantwoordelijk waren
voor termen als “‘wilden’, ‘inlanders’, ‘roodhuiden’, ‘zwartjes’, ‘nikkers’, ‘katjangs’ en
‘pindamannetjes.’” Realiseerde Wentinck zich wel, vervolgde Wolfgram, dat ook negers
voor onze vrijheid hadden gevochten en dat de gekleurde volkeren net als de blanken alle
beroepen, geleerde of niet, uitoefenden! 67
Daarna ontvouwde hij zijn standpunt over jazzmuziek. Goede jazz, die even goed onder
kunst gerekend kon worden als klassiek, hoorde men niet veel in Nederland. Maar met
door jazz beïnvloede amusements- ,dans- of volksmuziek was ook niets mis, vond
Wolfgram. Overigens moest ook hij niets hebben van verjazzde excessen als “Ouwe
Taaie.” Maar door zogenaamde primitieve mensen bedachte negrospirituals waren
evenzeer goddelijk geïnspireerd als de muziek van West-Europese klassieke componisten.
De inmiddels welbekende tegenstelling tussen een bijna agressieve afkeer van barbaars
primitivisme en een tolerante welwillendheid ten opzichte van de zwarte muziek, kwam
ook hier weer tot uiting. Dat alleen Wolfgram de jazz een warm hart toedroeg in
Durendael wil niet per se zeggen dat hij de enige was; hij was de enige jazzsympathisant
die in het blad aan het woord kwam. Van redactionele zijde werd nog toegezegd dat een
jazzdeskundige op korte termijn de “verlossende” zinnen zou spreken, maar daar is het niet
van gekomen. 68 De volksliedpropagandisten zagen in het deels fel naar de jazz uithalende
lezersbestand een stimulans, zo bleek in het januarinummer van 1946, tot een klein
tegenoffensief. Het volk nam zijn toevlucht tot de jazz, luidde hun theorie, omdat het
vroegere volkslied ter ziele was. Daarom zou het volk van na de oorlog via de door
Pollmann en Tiggers in ere herstelde “nieuwe” volksliederen nader tot de kwijnende liefde
voor de klassieke muziek gebracht kunnen worden. Overigens bedoelden de
propagandisten met jazz ook het fluiten van “In the Mood” of het zingen van “Ouwe
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taaie”. 69 Het nieuwe volkslied werd dus, zoals eerder geconstateerd, gepresenteerd als een
soort van vaccin dat jonge mensen diende te immuniseren voor de jazz.
De socialistische jeugdbeweging had in de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) haar
belangrijkste exponent. Wat dachten de jongeren van de rode familie van de jazz? In 1949
stond er in De Kern, het leidersblad van de AJC, een karakteristiek van de Pioneer Youth
of America, een organisatie waarmee de jeugdcentrale vriendschapsbanden onderhield. De
neiging bestond, volgens de inleiding, om de Verenigde Staten te associëren met begrippen
als “kapitalisme, rationalisme, mechanisatie, zakelijkheid, hotjazz, kortom als een soort
‘cultuur-barbarij.’” De auteur, Hendrik de Wijn, relativeerde deze negatieve beeldvorming
deels door te stellen dat zowel in Amerika als in Europa “koud zakenmanschap en morele
excessen op elk gebied” voorkwamen. 70 Over de hotjazz als voorbeeld van cultureel
barbarisme liet hij zich overigens niet uit. Dat is jammer omdat zo de indruk kon ontstaan
dat hij zich niet van die kwalificatie wilde distantiëren.
Het leidersblad wijdde in het laatste nummer van 1949 een artikel aan de plaats van de
AJC in het maatschappelijk bestel. Wat het culturele werk betrof meende men bepaalde
vormen te moeten afwijzen. Zo werden de moderne dansen niet beoefend, omdat er te
weinig “waarachtige vreugde” aan te beleven zou zijn. Ook de bijpassende muziek vergde
volgens de auteur Elly Tas-Callo een te grote virtuositeit om door velen adequaat te
kunnen worden uitgevoerd. Voeg daarbij nog de zwoele cafésfeer met zijn ambiance van
lampjes, schotjes en uiteraard drank en het was zonneklaar dat ook de AJC zich op andere
uitingen van spel en dans richtte. Wel werd er nog uitdrukkelijk bijvermeld dat deze visie
geen waardeoordeel over de jazz inhield. 71 Maar dat lijkt dus enigszins bezijden de
waarheid.
De ten gerieve van individueel plezier bestaande moderne dans werd hier gepositioneerd
tegenover de groepscohesie bevorderende volksdans. Wat de actieve muziekbeoefening
aangaat was de jazz vanwege zijn moeilijkheidsgraad voor de AJC niet het meest geschikte
genre. Dat wordt ook gesteld door Jan Meilof in diens boek uit 1999 over het culturele
werk van de AJC, Een wereld licht en vrij. Ook al was het op zichzelf goed denkbaar
geweest dat de uit “volksmuziek en het protestlied” ontstane jazz door de AJC zou zijn
omarmd, is dat er niet van gekomen. 72 Zo hield iemand als het prominente AJC-lid Piet
Tiggers, met Jop Pollmann verantwoordelijk voor Het Nederlands Volkslied, van jazz. In
Kees Wouters’ Ongewenschte Muziek is te lezen dat Tiggers in 1935 initiatiefnemer was
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van de VARA-jazzweek. 73 De oorzaak, schrijft Meilof, dat de jazz geen actieve rol in de
AJC heeft gespeeld, “ligt simpelweg in het feit dat het genre voor leken te moeilijk is.” 74
In deze naoorlogse jaren werd de jazz ook in de buitenkerkelijke jeugdbeweging doorgaans
beschouwd als een minderwaardige muzieksoort, als een genre waarvoor jongeren, als een
potentiële doelgroep, belangstelling koesterden, maar waarvan het om allerlei redenen
beter geoordeeld werd zich verre te houden. Af en toe werd er over jazzmuziek geschreven
als cultuurverschijnsel, zoals ook andere tot het interessegebied van de jeugd behorende
zaken werden behandeld. De AJC bood echter een gevarieerder beeld; in deze
jeugdcentrale werd jazz niet afgewezen om de aard van de muziek zelf. Zo zien we in het
hoofdstuk “Jazz en klassieke muziek” een bijdrage van de AJC-er Kees Otten, waarin hij
de jazz een volwaardige plaats toebedeelde naast de klassieke muziek. 75 Er werd hier en
daar zelfs gesuggereerd dat het daadwerkelijk zelf spelen van jazzmuziek er alleen niet van
kwam, omdat jazz technisch te hoge eisen stelde.
Van alle hier besproken jeugdbewegingspublicaties besteedde alleen Kernmateriaal no. 3,
van het communistische Algemeen Nederlands Jeugd Verbond, aandacht aan de
ontstaansgeschiedenis van de jazz. In dit waarschijnlijk in 1951/1952 verspreide blad kreeg
de ontstaansgeschiedenis van de zwarte muziek veel nadruk. De jazz plaatsend in een
context van maatschappelijke ellende, racisme en achterstelling, schilderde de anonieme
auteur de ontwikkeling tot ongeveer 1930. Zowel de blanke imitaties als de commerciële
vertakkingen en het “wild of woest dansen van uitgelaten groepen jongelieden” hadden,
volgens de auteur, met jazz niets uit te staan. Het is daarom wat eigenaardig dat de
Nederlandse “Dixieland Pipers en het Orchestra of the swing-college” (Dutch werd
vergeten) een pluim kregen vanwege de uitstekende prestaties op het gebied van de
“blanke interpretatie van klassieke Jazz-muziek.” 76

Alleen de socialistische jeugdbeweging bleek geen weerzin te koesteren tegen de jazz; zij
schroomde

niet

de

jongeren

informatie

te

verschaffen

over

deze

tot

hun

belangstellingssfeer horende muziek. De buitenkerkelijke padvinderij en de confessionele
jeugdbonden toonden zich, met onderling aanzienlijke nuanceverschillen, tegenstanders
van de jazz en (swing)dans. Een aantal factoren speelden daarbij een rol. In de eerste plaats
hoorde de jazz als een moderne Amerikaanse uiting niet tot wat de jeugdbeweging
traditioneel voorstond. Zij beoogde een sfeer wars van technologie en materiëel
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consumentisme te scheppen, waarin volksdans, volkslied en lekenspel konden opbloeien.
Bij voorkeur te midden van de natuur namen kameraadschap en heemkundige geneugten
de plaats in van onverschilligheid en stedelijke genotzucht. Daarnaast stonden de jazz en
de moderne dans vanwege een associatie met drank, seksuele opwinding en andere
ondeugden bij velen in een kwade reuk. Deze afkeer werd soms door religieuze motieven
nog aanzienlijk versterkt. Onder het motto dat voorkomen beter was dan genezen werd
gepoogd de jeugd voor deze verlokkingen te behoeden.

Muziekonderwijs en de jazz

Van diverse zijden werd er na de oorlog gepleit voor vernieuwing van het onderwijs. De
indruk bestond dat behalve het maatschappelijk en politiek terrein ook het onderwijs toe
was aan een herziening van doelstellingen. Oud-minister Bolkestein was als adviseur van
de regering belast met de voorbereidingen voor een grootscheepse onderwijsvernieuwing.
Als één van de eersten liet hij zich erover uit in een voorpagina-artikel in De Maasbode
van 31 juli 1945. Een van de belangrijke punten van het nieuwe beleid was een ruimere
aandacht voor de esthetische vorming. Hij betoogde dat het aankweken van een gevoel
voor schoonheid zo belangrijk was, omdat de mens anders zo “beklagenswaardig” veel
moest missen. 77
Jop Pollmann, onvermoeibaar strijder voor het zuivere volkslied, toonde zich in een
tweedelige beschouwing in Christofoor, een maand later, uitvoeriger en explicieter. In een
wereld waarin het bijbrengen van kennis en rationele wetenschap het hoogste goed leek,
was het gevaar, zei hij, van overmaterialisering niet denkbeeldig. Daarom was het
noodzakelijk als tegenwicht de ontwikkeling van esthetische gevoelens ter hand te nemen.
“Dit te verzuimen”, waarschuwde hij, “ware een misdaad jegens de opgroeiende jeugd, een
misdaad ook jegens ons vaderland.” Aangezien volgens hem de muziek als de abstractste
van de kunsten, waarin niettemin alle gevoelens konden worden uitgedrukt, de
allerbelangrijkste was, moest zij voorrang krijgen. Maar, constateerde Pollmann, het
ontbrak aan voldoende goede muziekdocenten. Gekwalificeerde musici waren er genoeg,
maar om de jeugd voor het schone te interesseren diende men tevens over pedagogische
talenten te beschikken. Universiteit en conservatorium zouden zich daarom ernstig moeten
beraden over de instelling van een opleiding tot schoolmuziekleraar. Pas indien aan die
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voorwaarde zou zijn voldaan en er voldoende docenten waren, kon de esthetische vorming
een kans van slagen hebben. Dat dit hard nodig was, zei hij, bewees het feit dat ons land
onder andere “méér trotsch was (...) op Theo Uden Masman en Clinge Doorenbos dan op
echte kunst.” Pollmann noemde dat ernstig en geheel ten onrechte. De muziek van
Masman en zijn Ramblers rekende Pollmann tot het “verstikkende onkruid van den
wansmaak”, dat bestreden moest worden ten gunste van het klassieke erfgoed. Als opstapje
naar de wereld van het schone gold, zoals al meermalen is opgemerkt, het zingen van
volksliederen. 78 Bij de naoorlogse bezinning op de esthetische vorming in het onderwijs
leek Pollmanns uitgangspunt voor velen een basis te vormen voor wat er diende te
gebeuren.
Pollmanns ideeën leken nog in 1947 H. J. M. Muller te inspireren tot een instemmend
essay in Vrij Nederland van 4 januari, getiteld: “Muzikale oppervlakkigheid.” Hierin sprak
hij zijn ergernis uit over de grote belangstelling die de jongeren aan de dag legden voor
amusementsmuziek. Zij raakten, zo stelde hij, in alle staten van bewondering voor een
“overschreeuwende trompettist, een handig jonglerende slagwerker of een juffrouw zonder
stem!” Muller ging nog even in deze trant door om vervolgens via een omslachtig
historisch exposé te concluderen dat alleen onderwijs dat plaats inruimde voor esthetiek
deze wantoestand kon beëindigen. Uit zijn ervaring als inleider van jeugdconcerten wist
Muller dat de jeugd wel degelijk belangstelling had voor goede muziek. Het punt was
alleen dat het onderscheidingsvermogen ontwikkeld diende te worden. Tenslotte was het
van niet te onderschatten belang de jeugd ervan te doordringen dat muziek gerelateerd was
aan wat de “geestelijke energieën” van een bepaalde tijd bezighield.79 Het is nogal ironisch
dat juist de energie van de naoorlogse tijdgeest een voedingsbodem voor jazz- en
swingamusement leek te creëren. Uit Mullers betoog kan overigens worden afgeleid dat de
invoering van een schoolvak muzikale esthetiek in 1947 hoogstwaarschijnlijk nog een
vrome wens was. Niettemin is het van belang te bezien hoe de muziekpedagogiek de jazz
en de amusementsmuziek tegemoettrad en hoe de leerlingen hiertegenover stonden.

Muziekonderwijs
Muziekpedagoog Jan Keyser besteedde in het postuum verschenen Zijn onze kinderen
muzikaal? uit 1948 een kort paragraafje aan jazz. De taak van de docent bestaat eruit, vindt
hij, zoveel mogelijk de weerzin van de leerlingen tegen decadente jazz op te wekken.
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Want: “gemeene jazz-deunen, waarbij alleen de instincten (soms in een indrukwekkend
intellectueel omhulsel) zich openbaren, zullen wij verre houden van de aan onze zorgen
toevertrouwde pupillen.” 80 Jazz had voor Keyser als muziek geen culturele waarde, omdat,
zoals hij elders in zijn boek opmerkt, jazz niet geschraagd wordt door een intellectuele
kern. 81 Jazz lijkt soms weliswaar verpakt in een knap georkestreerd arrangement, maar zijn
afkomst verloochent zich niet.
In zijn in 1951 eveneens postuum verschenen (Keyser leefde van 1896 tot 1943)
hoofdwerk, Muziek als vorm van levensontplooiing, onderbouwt hij zijn opvattingen door
te stellen dat het zwarte ras zich muzikaal hoofdzakelijk instinctief heeft weten uit te
drukken. De zwarte muziek ontbeert voorts een gefaseerde stijlontwikkeling zoals westerse
muziek die doorgemaakt heeft. Als enige heeft het blanke ras kunstmuziek voortgebracht,
“welke uniek is in de geschiedenis der menschheid.” Jonge mensen moeten daarvoor
ontvankelijk worden gemaakt, vindt hij. Alles wat zich onder het niveau van de gevestigde
westerse kunstmuziek bevond, acht Keyser pedagogisch minder geschikt om er de jeugd
mee te confronteren, of dat nu instrumenten als de “hawaï-gitaar, zingende zaag, of de
saxophoon zooals deze in bepaalde ensembles misbruikt wordt” betreft, dan wel
minderwaardige salon- en dansmuziek. Teneinde de “‘demon’ der instincten” geen kans te
geven zijn beslissende invloed op de jeugdige persoonlijkheid uit te oefenen, moeten zij de
klassieken leren waarderen, maar niet de “Amerikaansche jazz-fabrikanten.” 82 Keyser
hoopte dat door de jeugd bij voortduring op instructieve wijze klassieke muziek te laten
horen, deze voorbeelden hun heilzame uitwerking niet zouden missen.
“De studie der muziek op inrichtingen van middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs”,
is een artikel dat Jan de Boer in 1948 schreef voor het tijdschrift Mens en Melodie. Bij het
onderdeel, “Geschiedenis. Capita selecta”, vinden we te midden van allerlei genres en
voorbeelden tussen haakjes het volgende te lezen: “(op verzoek der leerlingen eventueel
‘jazz’, onderscheid tussen negerfolklore en commerciële dansmuziek);” 83 Jazz zou kunnen
worden behandeld, indien de leerlingen erom vroegen, maar had bepaald geen prioriteit.
Wie bij Willem Gehrels’ Algemeen vormend Muziekonderwijs zoekt naar informatie over
jazz, vindt zo goed als niets. In dit muziekpedagogische standaardwerk voor het onderwijs
uit 1950 komt het begrip jazz alleen ter sprake bij de behandeling van de syncope. Het is
goed, meent Gehrels, dat indien dit onderwerp bij oudere leerlingen aan de orde komt “b.v.
syncopations, Jazz-muziek e.d. ter sprake te brengen.” Zij dienen te weten dat syncopen
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geen “bedenksels van de laatste tijd of van de negers zijn.” 84 Opvallend is verder nog dat
in een overzicht van de te behandelen stof in het tweede studiejaar van de kweekschool, bij
de luisteroefeningen wel Balinese, Javaanse, Japanse en Chinese muziek vermeld staat,
maar geen jazzmuziek. 85
Andermaal leek jazz te zeer van marginale betekenis om in de leerstof opgenomen te
worden. Maar dat het ook anders kon bleek uit een stuk in Rhythme. De redactie van dit
tijdschrift nam in het eerste nummer, oktober 1949, een bericht op van onze oosterburen
over de noodzaak om jazzonderwijs op de scholen aan te bieden. Het verbond van Duitse
musici had zich in een rapport gericht tot de muziekpedagogie met de dringende
boodschap jazz in het leerplan van de scholen op te nemen. Men diende eindelijk in te zien,
aldus het rapport, dat “jazz niet een symptoom is van de smaak van het goedkope publiek,
maar een ernstig op te vatten uiting der tijd, die zich reeds een eigen stijl heeft geschapen.”
In een school in Essen zou reeds een begin zijn gemaakt met de uitvoering van dit plan. 86
Al eerder in 1949 had het maandblad Tuney Tunes bericht over een in Leeuwarden
genomen initiatief een jazzconcert voor de jeugd te geven. In het kader van een serie
jeugdconcerten zou het Dutch Swing College een optreden verzorgen met spirituals, New
Orleans jazz en moderne jazzuitingen, toegelicht door de pianist van de band Joop
Schrier. 87 Of dit een eenmalig experiment was, of dat jazz nadien structureel in het
culturele jeugdprogramma werd opgenomen, is overigens niet bekend.
Het zou tot 1952 duren alvorens een leerboek voor schoolmuziek, Muzikaal Journaal, op
de markt kwam waarin jazz als volwaardige muziek werd gepresenteerd. Achtereenvolgens
behandelde auteur Herman Zaal, weliswaar in vogelvlucht, de ontwikkelingsstadia van de
muziek, steeds ingebed in een maatschappelijke en religieuze achtergrond. Zaals
benadering is niet altijd even deskundig. Swing als stijl wordt, zo stelt hij onder andere,
door het grote publiek begrepen als “een soort mengsel van wat ragtime en dixieland en
dan overgoten met een saus van sterk opzwepend rhythme.” Maar hij legt vervolgens niet
uit hoe deze vork werkelijk in de steel zit. Hij verwart ook de stijl “swing” en het
jazzelement “swing” met elkaar. 88 Voorts zou “Re-bob, be-bop!” een zwarte imitatie van
blanke muziek zijn. Deze bewering is in flagrante strijd met het feit dat bebop ontwikkeld
is door zwarte musici. Aan het slot van zijn jazzhoofdstuk geeft Zaal enkele “titels uit de
jazzwereld.” Wat dan volgt is een zevental composities van Duke Ellington. Vervolgens
geeft hij een aantal jazztermen waarvan de samenhang volstrekt onduidelijk is: “De break”,
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“boogie woogie”, “honky tonk”, “lick” en “low down.” 89 Wat zou een nieuwsgierige
leerling hiermee aan hebben kunnen vangen?

Wat vindt de schooljeugd zelf?
Er bestaat weinig informatie over de mening die scholieren hadden over jazzmuziek.
Daarom is het onmogelijk een goed beeld te krijgen van de belangstelling voor jazz onder
dat deel van de jeugd. Het onderstaande is dan ook niet meer dan een indruk.
Het maandblad Jeugd en Muziek drukte in 1950 enkele reacties in de vorm van opstellen af
van scholieren op de vraag hoe zij dachten over de jazz. Het betrof een vrijzinnigchristelijk lyceum te Den Haag waar algemeen vormend muziekonderwijs werd gegeven.
Jazz, zo vond een leerling, moest bij het muziekonderwijs buiten beschouwing worden
gelaten, omdat jazz geen muziek was. Aangezien het moderne leven geestelijk zo
inspannend was, zei hij, luisterde de gemakzuchtige mens liever naar eenvoudig te
begrijpen jazz. Deze mening werd gedeeld door een ander, die stelde dat de moderne
Amerikaanse amusementsmuziek jongeren meer kon bekoren dan een zwaar stuk van
Bach. Bach was namelijk alleen te genieten met veel kennis van zaken, terwijl de
Amerikaanse muziek vrijwel inhoudsloos was en daardoor makkelijk te consumeren. Voor
een andere leerling was jazz gezellige muziek, waarop je kon dansen of waarmee je je
woede kon afreageren. In weer een ander opstel is te vinden dat er nu eenmaal
jazzliefhebbers zijn en liefhebbers van klassieke muziek, die van elkaars muziek niets
willen weten. 90
In dezelfde uitgave was ook een uit het Duits vertaald stuk opgenomen, waarin
gymnasiumleerlingen naar hun mening werd gevraagd inzake het muziekonderwijs. Zij
spraken zich uit over een zevental onderwerpen, waaronder jazzmuziek. Ruim de helft was
“fanatiek” voor en de overigen net zo fanatiek tegen. Overigens bestond er nogal wat
onduidelijkheid ten aanzien van het begrip jazz, hetgeen bleek uit het feit dat moderne
klassieke muziek en jazz met elkaar werden verward. Zo werden Hindemith en Schönberg
bijvoorbeeld in één adem genoemd met Ellington en Gershwin. Interessant aan de jazz
werd voorts het innoverende karakter ervan gevonden, ongeacht het feit dat jazz
voornamelijk fungeerde als gebruiksmuziek in de danszaal. Tegenstanders vonden het
jammer om tijdens het uurtje muziekles per week aandacht aan jazz te besteden, omdat er
al zoveel op de radio te horen zou zijn. 91
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Jeugd en Muziek liet in het septembernummer van 1950 een meisje aan het woord dat in
een stukje onder de titel, “Is alle ‘jazz’ jazz?” enkele veelvoorkomende misverstanden
trachtte recht te zetten. Jazz en amusementsmuziek van Amerikaanse snit waren niet
identiek, legde ze uit. Echte jazz hoorde men zelden op de radio; de aanvankelijk
primitieve negermuziek was in de loop der jaren geëvolueerd tot een muziek waarnaar je,
anders dan veelal werd gedacht, goed moest luisteren om haar te begrijpen. Hoewel ze zelf,
deelde ze openhartig mee, de klassieke muziek nog boven jazz prefereerde, vroeg ze
respect en belangstelling voor deze serieuze en waardevolle muziek. 92
Soms is er ook informatie te vinden in schoolkranten uit de periode in kwestie, waarin
leerlingen stukjes over jazzmuziek schreven die dan weer aanleiding gaven tot polemieken.
Zo stond er in De Lyceumkrant van het Kennemer Lyceum in maart 1951 een artikeltje
over de bebop. Bebop, lezen we, was een door Thelenious (moet zijn Thelonious) Monk
ontwikkelde, snel populair geworden en onder de swing te rangschikken stijl. Die stijl
kende “eigen muzikale schema’s en geheel nieuwe accoorden, zodat er nieuwe
rhythmische effecten ontstonden.” Maar, zo meldde de schrijver, bebop was inmiddels al
weer op zijn retour. Dizzy Gillespie zou de stijl reeds dood verklaard hebben. 93 Dit
artikeltje kreeg in juli van dat jaar een felle repliek. Bebop was volgens deze correspondent
“een logisch verklaarbaar stadium van de evolutie in de Jazz-muziek.” Evenals dat in de
klassieke muziek het geval was, moest ook in de jazz een nieuwe stijl gezien worden als
een reactie op de voorgaande. Bebop was niet door één enkele musicus ontwikkeld, maar
door “wederzijdse beïnvloeding” van meerdere musici. Verder was bebop nooit populair
geweest, was het woord “swing” verkeerd gebruikt en ontstonden er geen ritmische
effecten door nieuwe pianoakkoorden. Omdat delen van het bebopverhaal overeenkwamen
met een artikel in het februari 1950-nummer van Philharmonic, vroeg de commentator
zich tenslotte af wie wie had geplagieerd. 94 De twee middelbare scholieren in kwestie, en
meer in het bijzonder de laatste, tonen een opvallende deskundigheid, wat des te
opmerkelijker is omdat er in 1951 nog veel onduidelijk was met betrekking tot de bebop.

Het is jammer dat er in deze periode geen serieus onderzoek is verricht naar de
belangstelling voor jazz bij de jeugd. Wel is er op Rotterdamse middelbare scholen in 1948
een enquête gehouden met vragen naar onder meer de muzikale belangstelling, -smaak en kennis van de leerlingen. Maar omdat jazz, zoals veelal gebruikelijk, een plaats vond in de
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vergaarbak “amusementsmuziek” en er dus ten aanzien van de jazz geen conclusies kunnen
worden getrokken, is deze enquête voor het jazzonderzoek van generlei waarde. 95 Ook het
in 1948 door de Minister van O. K. & W. ingestelde onderzoek naar de vermeende
zedenverwildering onder de jeugd, biedt wat dit aangaat weinig substantieels. Weliswaar
bleken bij het onderzoek naar bijvoorbeeld radioluistergewoonten bepaalde muzikale
voorkeuren, maar dat leidde alleen bij de groep middelbare scholieren tot een
gekwantificeerd resultaat. De categorieen “dansmuziek” en “klassieke muziek” scoorden
hoog, terwijl “amusementsmuziek” en “lichte muziek” een lager percentage scoorden. 96
Aangezien onduidelijk is wat er onder deze categorieën werd verstaan en “jazz” als aparte
categorie ontbrak, levert ook dit weinig op.
Het Mgr. Hoogveld Instituut, dat met zes andere instellingen participeerde in het
onderzoek, kwam vanwege redenen van methodische aard met een eigen rapport. In de
steden Den Bosch, Eindhoven en Roosendaal deed het onder meer onderzoek naar
muziekvoorkeuren bij jongeren. De deelnemers werden behalve in de categorieen jongens
en meisjes ook onderverdeeld in de vier categorieën ongeschoolden, geschoolden, kantooren winkelpersoneel en middelbare scholieren. De waardering voor jazz lag bij de jongens
over de hele linie hoger. Bij de ongeschoolde en geschoolde arbeiders was er weinig tot
vrijwel geen verschil in waarderingspercentages, respectievelijk 26,5 en 12,3 (jongens) en
23,1 en 12 (meisjes). De categorie mannelijke middelbare scholieren spande wat
jazzwaardering betreft de kroon: 50 procent sprak er zich positief over uit tegen 18,7 van
de meisjes. Zoals uit genoemde percentages blijkt is de jazzwaardering bij de
ongeschoolden opmerkelijk genoeg ongeveer tweemaal zo hoog als bij de geschoolden. De
samenstellers van het rapport vroegen zich vervolgens af of er niet een correlatie bestond
tussen enerzijds de jazzwaardering en anderzijds een “overbewustheid, een zeker
intellectualisme bij de middelbare scholieren.” Deze hoge jazzwaardering zou volgens hen
een gevolg kunnen zijn van een te grote “gevoelsverdringing”. “Het sentiment-geladene
(droevige film, dansen, hawaian, accordeon-muziek, liedjeszangers)” bleek namelijk door
deze scholieren laag gewaardeerd te zijn. 97 Het is mogelijk dat dit gedeeltelijk een
verklaring vormt voor de hogere waardering. Anderzijds zal het over het algemeen
veelzijdiger en meer ontwikkelde culturele milieu waaruit de leerlingen afkomstig waren
en de intellectuele en culturele sfeer op de middelbare scholen (gymnasium en hbs)
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bevorderlijk zijn geweest voor de appreciatie van toch wat “moeilijker” muziekgenres als
jazz.

Hoe groot het percentage Nederlandse jongeren was dat zich tot de jazz voelde
aangetrokken is niet bekend. Slechts de vaststelling dat jazz onder middelbare scholieren in
drie zuidelijke steden hoger scoorde dan andere muzikale genres, biedt wellicht een
indicatie voor de situatie in heel Nederland. Opvallend is voorts dat de waardering voor
jazz van meisjes in de drie steden zoveel lager leek te zijn dan bij hun mannelijke
leeftijdgenoten het geval was.
***
Vlak na de oorlog bestond er een enorme discrepantie tussen de wereld van de jeugdige
jazzliefhebbers en die van de jeugd verzameld in een van de vele jeugdbonden. Tartte de
jazzjeugd tijdens festivals de toenmalige mores door luidruchtig en onfatsoenlijk blijk te
geven van haar enthousiasme, in met name de confessionele jeugdbeweging bestond als
ideaalbeeld een serene sfeer, waarin de nationale cultuur kon gedijen. De tegenstelling was
optimaal: waar jongeren zich enerzijds verlustigden in de muziek van de bevrijders, deed
de georganiseerde jeugdbeweging haar best hen daarvan af te houden met alternatieven
voor een Amerikaanse muziek- en danscultuur die geïnspireerd was door de als primitief
bestempelde cultuur van de zwarte Amerikanen. Zo zou met name de volksliedcultuur een
opstap kunnen zijn naar appreciatie van de westerse klassieke muziek.
De inbreuk op de fatsoensnormen waarvan de jazzjeugd werd beticht, berustte op een serie
misverstanden. Het gegil, geschreeuw en gefluit dat gedurende optredens opklonk, zal wel
degelijk een provocatief element hebben bevat, maar het is ook een gegeven dat er een
fundamenteel verschil bestond tussen de gedragsconventies die bij een klassiek concert
horen en die van een jazzconcert. De aard van jazz, met zijn sterk ritmische impulsen en
dikwijls bevlogen improvisaties, accentueerde het fysieke element, dat gemakkelijk kon
overslaan op een meelevend publiek. Vooral de big jazzbands en de modernere bebop met
zijn geprononceerde expressiemogelijkheden sorteerden wat dat aangaat effect. Het was
geen toeval dat het er bij de traditionelere jazz veel rustiger aan toe ging.
Omdat onder andere tengevolge van de oorlog en de bevrijdingsroes bij diverse instanties
het idee had postgevat dat de jeugd ontspoord was, benadrukten zij het belang van goed
onderwijs en een actieve jeugdbeweging. Het bleek echter ondoenlijk de ontspoorde jeugd
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adequaat te definiëren. Het had er de schijn van dat veel van wat de gevestigde orde als
negatief bestempelde of onwelgevallig was bij deze groep werd aangetroffen. Het
muziekonderwijs en de jeugdbeweging zouden hier een positieve invloed kunnen
uitoefenen. Met lede ogen zag de politiek-culturele elite de oprukkende amerikanisering
aan, die volgens haar onder andere met platvloerse en op gemakkelijke consumptie
gerichte muziek en dans haar greep op de jeugd verstevigde.
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Jazz en klassieke muziek
Jazz en klassieke muziek hebben hun eigen expressievormen. Beide zijn westerse
cultuurproducten, al is de eerste met zijn honderd jaar nog relatief jong en kan de
tweede bogen op een eeuwenoude traditie. Hoewel er tussen jazz en klassieke muziek
momenteel nauwelijks meer animositeit bestaat - de huidige ontwikkelingen lijken de
muzikale verschillen in sommige gevallen zelfs op te heffen - was dat in de eerste helft
van de twintigste eeuw bepaald anders. In het algemeen werd jazz of alles wat
daaronder werd verstaan door de klassieke wereld afgewezen, gekleineerd, of op zijn
minst niet als serieuze kunst beschouwd. Collier wijdt er in Jazz, the American Theme
Song van 1993 enkele passages aan. Vooral bolwerken van klassieke muziek als
conservatoria en muziekafdelingen van universiteiten zagen de jazz als een rivaal van de
klassieke muziek: "They did not merely feel that jazz was unworthy of academic
attention; they actively hated the stuff." 1 De klankidealen en meer in het algemeen de
esthetiek van de westerse klassieke muziek leken in de onconventionele jazz met voeten
te worden getreden. Daarnaast was de als te dominant ervaren ritmiek velen een
gruwel. 2
Een belangrijke reden om jazz te diskwalificeren was bovendien dat onder de culturele
elite het idee bestond dat jazz afkomstig was van primitieve, onderontwikkelde zwarten.
Jazz was, zoals Mezz Mezzrow zegt in zijn autobiografisch verslag van de jazzwereld,
"'nigger music' and 'whorehouse music' and 'nice people' turned their noses up at it. Jazz
musicians were looked down on by the so-called respectable citizens as though they
were toads that crawled out from under a rock, bent on doing evil." 3 De afkeer betrof
niet alleen de muziek zelf, maar ook het vermeende kwalijke milieu waaruit jazz was
voortgekomen en zelfs de levenswijze van de musici.
Desondanks waren er modern-klassieke componisten die belangstelling voor jazz
hadden. Stravinsky, Milhaud, Ravel, Weill en Sjostakovitsj, om er slechts enkelen te
noemen, werden zodanig door de jazz geïnspireerd dat ze

jazzelementen in hun

composities verwerkten. H. J. van Limburg (Heinz Lachmann) 4 merkte in Onze Lichte
Muziek (november 1949) op dat er nooit in de geschiedenis van de Europese muziek
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een moment was geweest dat het slagwerk zo'n prominente plaats innam als in de jazz.
Dat was een van de redenen waarom eigentijdse componisten van serieuze muziek
erdoor waren gefascineerd. Stravinsky begon onder invloed van de jazz zelfs allerhande
percussie-instrumenten te verzamelen om ze te testen op hun bruikbaarheid, en
behandelde de piano alsof het een slaginstrument was. 5 Maar in de meeste gevallen
bleek deze invloed volgens Terry Teachout in The Oxford Companion to Jazz, "a
passing phase of modernism", die in de jaren dertig al vervaagde. 6
In dit hoofdstuk zal worden besproken hoe de klassieke muzieksector in Nederland van
vlak na de oorlog reageerde op de jazz en hoe klassiek opgeleide musici, docenten aan
conservatoria, componisten en publicisten over jazz dachten. Bij wijze van introductie
volgt eerst een schets van de afstand die er bestond tussen de wereld van de klassieke
muziek en die van de amusementsmuziek, waartoe jazz destijds gerekend werd.

Kloof ernstige/ lichte muziek

In januari 1946 kwam een blad op de markt, Symphonie & Swing, dat aan alle
muziekvormen aandacht wilde schenken. De twee foto's op de voorpagina, van Connee
Boswell en Sir Adrian Boult, symboliseerden de heterogene inhoud. Boswell was de
solozangeres van de Boswell Sisters, een in de jaren dertig internationaal vermaarde
vocale groep en Boult was een toonaangevende Engelse dirigent. De redactie hoopte
alle muziekliefhebbers iets te bieden, een streven dat slechts eenentwintig maanden, tot
september 1947, kon worden volgehouden. Wat de precieze oorzaken van het
mislukken waren, is niet bekend, maar het lijkt erop dat het zich richten op zowel de
serieuze als de lichte muziek hierbij een belangrijke rol speelde. Ook al hebben er
sindsdien wel klassieke muziekbladen bestaan die een hoekje voor jazz inruimden, er is
daarna van een gelijkwaardige behandeling van beide genres binnen één blad nooit
meer sprake geweest.
Jazzmuziek werd dikwijls, tot ongenoegen van de echte liefhebbers die haar als kunst
zagen, ingedeeld bij de "lichte- of amusementsmuziek". Dit laatste genre werd na de
Tweede Wereldoorlog door Het Nationaal Instituut, een organisatie die zich beijverde
voor het propageren van de Nederlandse cultuur, problematisch geacht vanwege te grote
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amusementscomponisten van eigen bodem waren, werd er in de City Music Hall te
Amsterdam op 22 mei 1946 onder auspiciën van genoemd instituut een "groot
nachtfeest van Nederlandse amusementsmuziek" georganiseerd. Volgens S&S beoogde
het Instituut hiermee tevens de kloof tussen serieuze en lichte muziek te overbruggen
door de "aesthetisch ongemotiveerde controverse" tussen beide genres weg te nemen.
Het was een opzet waarmee het blad zich niet kon verenigen. In de eerste plaats zou dit
soort amusementsmuziek een nieuw genre op zichzelf worden. Volgens S&S had de
orkestratie van dansmuziek

de laatste jaren al geprofiteerd van wat er op de

conservatoria onderwezen werd. En daarbij, zo voegde S&S eraan toe, brengt
amusementsmuziek nu eenmaal verstrooiing met "een klein percentage kunstgenot",
terwijl dat bij klassieke muziek totaal anders ligt. Bovendien zijn er genoeg klassieke
muziekliefhebbers die op zijn tijd graag amusementsmuziek willen horen en
omgekeerd. Maar er zal altijd, zo voorspelde S&S, een andere “frivole
amusementsmuziek zijn, die de plaats van de huidige inmiddels heeft ingenomen.” 8
Met andere woorden: de pogingen van het Nationaal Instituut lossen niets op.
Trouw vond het initiatief een interessante poging om het peil van de lichte muziek te
verhogen. Want of het nu de weinig stichtelijke jazz was, draaiorgelmuziek of de
uitvoeringen van de Ramblers ("in hoofdzaak bezocht door mannen in hun eerste of
tweede puberteit"), dergelijke muziek was niet bedoeld om als muziek te worden
ondergaan, maar als een "lichte, buitenmuzikale prikkeling van onze gevoelens." 9 Jazz
werd over dezelfde kam geschoren als amusementsmuziek en was volgens deze scribent
nauwelijks muziek te noemen.
Een verhoging van het peil van de amusementsmuziek in Nederland diende overigens
van kunstenaars zelf uit te gaan. Alleen wie een gevoel voor wat populair was paarde
aan kunstzin, zo oordeelde S&S in november 1946, zou in staat geacht moeten worden
de muziek te verheffen. Daarbij was absolute originaliteit van ondergeschikt belang,
want een dergelijke creativiteit

was alleen onontbeerlijk voor "kunstmuziek-

componisten." Als we ervan uitgaan, aldus de redactie, dat amusementsmuziek
gemeenschapskunst was, moest individualisme worden vermeden. Navolging van
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stijlbewuste collega's verdiende dan ook aanbeveling, al waarschuwde het blad wel
voor het plegen van plagiaat. 10
Hieruit blijkt dat men voortdurend op twee gedachten hinkte. Enerzijds zou de lichte
muziek naar een hoger plan moeten worden getild. Maar de manier waarop dat diende te
gebeuren was zo met zichzelf in strijd dat er weinig heil van verwacht mocht worden.
De componisten moesten artisticiteit bezitten en een fijn gevoel voor wat het grote
publiek aansprak. Een eigen stijl ontwikkelen werd afgeraden en epigonisme werd
toegestaan. In het volgende nummer van S&S wees de tekstdichter Stan Haag er
overigens met enig cynisme op dat de ambitie om te streven naar een hoger artistiek
niveau utopisch was, "want geld is de vijand van goede muziek!" Om van hun beroep te
kunnen leven moesten musici in de amusementssector allerlei concessies aan de
publieke smaak doen. En aangezien die smaak allerbedroevendst was, zou een artistieke
niveauverbetering nooit enige kans van slagen hebben. 11
Juni 1946 kwam Muziek met een reportage naar aanleiding van de in het Amerikaanse
tijdschrift Esquire opnieuw opgerakelde kwestie of de jazz enige invloed had gehad op
de klassieke muziek, of dat omgekeerd de jazz van de klassieke muziek had geleerd.
Hierbij kwam ook de Engelse musicus J. Bates Maycock aan het woord. Maycock, die
zowel in de klassieke muziek als in de jazzmuziek thuis was, meende dat de esthetische
en emotionele intenties van de twee genres zover uiteenliepen dat

verzoening

uitgesloten was. Jazz kende naar het idee van de door hem geciteerde Amerikaanse
componist Aaron Copland slechts twee gevoelsuitingen, blue en hot. Dat was te beperkt
en bovendien vond Maycock dat jazz te zeer onderhevig was aan modeverschijnselen
om van blijvende waarde te kunnen zijn. Momenteel, zo legde hij uit, was het allemaal
bebop wat de klok sloeg en hij vroeg zich al af wat er daarna weer zou komen. 12 Van
een eventuele invloed van de klassieke muziek op de jazz blijkt in dit stuk overigens
nauwelijks iets.
Uit dit betoog valt op te maken dat Maycock klassieke muziek in al haar fasen een
tijdloos karakter toedichtte, terwijl hij jazz zag als een reeks elkaar opvolgende stijlen,
waarbij de nieuwste de voorgaande, als nu minder interessant, aan de kant schoof.
Desondanks merkte hij op dat klassieke koperblazers het een en ander konden leren van
hun collega's in de dansorkesten. Wat toon, techniek alsook het gebruik van dempers
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betrof, bleven zij achter bij musici in de lichte sector. En waarom zouden bands als die
van Duke Ellington, Boyd Raeburn of Stan Kenton bij de symfonie-orkesten hun licht
moeten opsteken als zijzelf op het gebied van polyritmiek en contrapunt al zulk
bekwaam werk verrichtten? 13 Het is duidelijk dat voor Maycock de jazz een genre was
dat in bepaalde opzichten niet onder hoefde te doen voor klassieke muziek.
Volgens een artikel in S&S van juni 1946 speelde het Amerikaanse orkest van André
Kostelanetz uitstekende, stijlvolle amusementsmuziek. Het vijfenveertig man sterke
orkest bracht onder meer bewerkte vocale en instrumentale solopassages uit werken
van bijvoorbeeld Saint Saëns of de modernere, impressionistische Debussy. Naast het
oeuvre van Gershwin en melodieën uit musicals werd ook jazzmuziek gespeeld. Zo had
Kostelanetz al grote faam verworven met eigen arrangementen van jazznummers als
“Tiger Rag” en “Bugle Call Rag”, terwijl recent een boogie woogie-arrangement van de
“St. Louis Blues” op het repertoire had geprijkt. Het orkest zou volgens het maandblad
kwalitatief zeker het peil van een goed symfonieorkest evenaren. 14 Een maand later
schreef correspondent Max Tak in S&S een stuk over de Amerikaanse componist en
dirigent Morton Gould. Ook Gould kon met beide genres overweg. Hij componeerde
niet alleen concertmuziek met daarin verwerkt jazzritmen, maar tevens partituren voor
Hollywood-musicals en Broadway-operettes. 15 En in oktober 1946 signaleerde S&S
met enthousiasme een optreden van de pianist Martin Rijken, die in zijn programma
symfonie en swing aan elkaar klonk: Tsjaikofsky, Grieg en Chopin wisselden bijna
onmerkbaar af met Ellington en boogie woogie. 16 Deze muzikale voorbeelden werden
door S&S gezien als kwalitatief verantwoorde amusementsmuziek. De kloof tussen
klassiek en jazz leek bij dit type muziek wellicht toch minder breed te zijn dan
algemeen werd aangenomen.
Maar een verschijnsel dat afkeuring ondervond was het zogenaamde "verjazzen" van
klassieke muziek. 17 In de rubriek "Brieven van lezers" van S&S van maart 1947, wond
een lezer zich op over de onverantwoorde wijze waarop het Miller Sextet klassieke
werken "mishandelde". De briefschrijver vond het in strijd met de vereiste eerbied voor
werk en componist en hoopte dat het maandblad hierop eens zou willen wijzen. In het
naschrift bleek de redactie het volkomen eens te zijn met deze bedenkingen. Het Miller
Sextet had huns inziens deze van oorsprong Amerikaanse rage klakkeloos nagevolgd.
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Erger vond men echter een op de radio gehoorde "verjazzde" bewerking van Grieg's
"Dans in de Hal van de Koning". Dat was in de ogen van de redactie "draadloze
lijkschennis." 18 De klassieke componist en essayist Jaap van Ginneken noemde in zijn
boek Toekomstmuziek (1948) het "verjazzen" van klassieke thema's "schandelijk",
zonder overigens, net als de redactie van S&S, duidelijk te maken waarom dat het geval
was.
Ook Hans de Vaal fulmineerde tegen deze praktijken. Nog afgezien van het dwaze van
het verschijnsel op zichzelf, vond hij dat deze ontaarding van de swingmuziek ook
afbreuk deed aan de jazz. Omdat swing vaak met jazz werd verward, kreeg ook de jazz
de rekening hiervan gepresenteerd. Waar moest dat heen, vroeg De Vaal zich af, als de
bekende swingdrummer Gene Krupa beweerde het een "grote eer" te vinden "voor de
klassieke musici, dat hun muziekwerken door de Swingmensen als materiaal voor hun
bewerkingen worden gebruikt." 19 Krupa maakte swing van Rachmaninovs “Prelude in
C” en Schuberts “Unvollendete” en Glenn Miller deed hetzelfde met “de Vijfde
Symfonie” van Tsjaikofsky. Het was de purist De Vaal, die zelfs bezwaar aantekende
tegen het verswingen van jazz en andere producten van de zwarte muziekcultuur, een
gruwel. 20
In oktober 1948 verscheen het eerste nummer van de periodiek Onze Lichte Muziek, een
blad dat zich inzette voor de amusementsmuziek in al haar geledingen, dus inclusief de
jazz. Naast het propageren van het goede Nederlandse lied, was de redactie er veel aan
gelegen zich sterk te maken voor een kwaliteitsverbetering van de lichte muziek. In het
artikel Tussen 2 Planeten maakte Piet Beishuizen melding van een radioconcert van het
Omroeporkest dat in opdracht originele werken van Nederlandse componisten
uitvoerde: "Hier kregen goede vaklieden de kans de lichte muziek eens even in de sfeer
van DE muziek te halen.” 21 Beishuizen vergeleek de bestaande situatie met twee
planeten. Op de ene huisde de serieuze klassieke muziek, terwijl de andere bevolkt werd
door het "rijp en groen" van de amusementsmuziek: "Duke Ellington, zowel als de
Swing Stars van Pietje Jansen." Beishuizen vond deze tweedeling absurd en verwarrend
en wilde daarom dat klassieke componisten de kans kregen om hun talenten in de sector
van de amusementsmuziek te beproeven. Ook in de tijd van Mozart konden
componisten zonder prestigeverlies gerust zwaarwichtige met lichtvoetige composities
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afwisselen. Naast enkele buitenlandse ensembles noemde Beishuizen het Metropole
Orkest dat via een "synthetisch klank-idioom, dat 'klassiek' en 'licht' verenigt" een groot
publiek bereikte, een publiek dat normaal gesproken "met geen stok te bewegen zou
zijn" een klassiek concert te beluisteren. 22 Hieruit klinkt duidelijk de wens om een
publiek waarvoor klassieke muziek in eerste instantie te hoog gegrepen zou zijn, via een
synthetisch aanbod

toch voor die muziek te interesseren. Maar ook de klassieke

"planeet" zou zich moeten verwaardigen kennis te nemen van wat er op het terrein van
de jazz gebeurde. Het niveau waarop over jazz geschreven werd - en hier kregen de
jazz-scribenten een veeg uit de pan - was volgens Beishuizen echter onbenullig en
snobistisch. 23 Hij verweet de jazzpublicisten een kritiekloze houding ten aanzien van de
Amerikaanse idolen en dat ze verzuimden essentiële informatie te verstrekken.
Ook Jaap van Ginneken was van mening dat de verhoging van het peil van de
amusementsmuziek die “in de laatste decennia voornamelijk uit de jazzmuziek en haar
uitlopers bestond”, een hoge prioriteit diende te hebben. In zijn Toekomstmuziek (1948),
waarin hij gedachten over de vernieuwing van de muziek formuleerde, stelt hij vast dat
door radio, film en andere Amerikaanse invloeden de wat hij noemt "lichte
gebruiksmuziek" een vooraanstaande plaats is gaan innemen. Vanwege het nog lage peil
van deze muziek zouden pogingen moeten worden aangewend om langzaam de
kwaliteit te verhogen. Langzaam, zodat onontwikkelden die kwaliteitsverbeteringen
zouden kunnen bijhouden. "De kloven overbruggen! Cultuur vormen! Van voren af
aan", luidden zijn slogans. 24 Die kwaliteitsverbetering zou het werk moeten zijn van de
beste componisten; zij zouden een muzikale wereldtaal moeten ontwerpen, die niet aan
modegrillen onderhevig was. 25
Van Ginneken zag jazzmuziek als het uitgangspunt van een nieuwe “onafhankelijke
concertvorm”. Het ging hem daarbij om de echtheid van de jazz. De afgeleide soorten
"die voornamelijk op een gunstige recette werkten" konden hem gestolen worden. Hij
verwachtte dat dit nastrevenswaardige ideaal zich zou ontwikkelen vanuit “de lichte –
liefst improvisatorische – vormen van ontspanningsmuziek.” 26
De hier ontvouwde ideeën kunnen als revolutionair gekarakteriseerd worden. Van
Ginneken zag de opmars van de Amerikaanse muziek en de respons van het grote
publiek na de Tweede Wereldoorlog als een mogelijkheid om vanuit de
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amusementsmuziek te komen tot een nieuw, niet langer als inferieur beschouwd genre.
Evenals de door politieke en maatschappelijke groeperingen geuite wensen passen Van
Ginnekens

gedachten

binnen

het

kader

van

een

algemene

naoorlogse

vernieuwingsbeweging.
Van maart 1950 tot en met mei 1951 vertelde Kees Otten in drie nummers van Het
Signaal, het maandblad voor het culturele werk van de Arbeiders Jeugd Centrale
(AJC), iets over het jazzprobleem. Otten was geen leek op het gebied van de jazz. Al
voor de oorlog zou volgens Meiloff in zijn boek over de AJC, Een wereld licht en vrij
uit 1999, deze blokfluitvirtuoos in een club op het Thorbeckeplein te Amsterdam een
duet hebben gespeeld met tenorsaxofonist Coleman Hawkins. En in de jaren vijftig zou
hij de bluesartiest Big Bill Broonzy begeleiden. Deze leraar van de bekende blokfluitist
en dirigent Frans Brüggen, was in feite een allround musicus die vele soorten muziek
beheerste. 27
Kees Otten verwees voor de vraag wat jazz nu eigenlijk was naar Jazzmuziek van
Gilbert en Poustochkine. Zoals vele anderen stond hij allereerst uitvoerig stil bij de
controverse tussen jazz- en klassieke muziekliefhebbers alsook bij het verschil tussen
de echte jazz van zwarte Amerikanen en de pseudo-jazz van voornamelijk blanken. De
echte jazz had volgens Otten weinig invloed, maar de verbasterde vormen des te meer,
omdat zij veelvuldiger op de radio te horen zouden zijn. Verder achtte Otten het van
groot belang voor de muziekcultuur dat de polarisatie tussen klassieke muziek- en
jazzliefhebbers plaats zou maken voor een respectvoller houding jegens elkaars
voorkeuren en standpunten. 28
In het juninummer van 1950 gaf Otten een exposé van het verschil tussen een concert
van klassieke muziek en een jazzuitvoering. Beide werden gedomineerd door
geritualiseerde gedragspatronen die even sterk van elkaar verschilden als de muziek
zelf. Het meest opzienbarende bij het klassieke concert was naast de formele gang van
zaken wellicht de stilte en de onbeweeglijkheid van het publiek. Bij een jazzoptreden
ging het er heel ongedwongen aan toe. Het merendeels jeugdige publiek participeerde in
het gebeuren door middel van klappen, stampen, fluiten, joelen waar het dat maar
opportuun vond. 29
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Ottens laatste bijdrage verscheen, vreemd genoeg, pas een klein jaar later in mei 1951.
Hierin stelde hij het grote verschil in jazzbeleving tussen zwarte en blanke musici aan
de orde. Zwarten musiceerden met hun hele lichaam en hun intense vrolijkheid werkte
aanstekelijk op een zaal vol luisteraars, terwijl de door blanken nagebootste jazz
dikwijls op mechanische, verveelde wijze werd uitgevoerd. Daar zat volgens Otten
precies het probleem. De laatste anderhalve eeuw was het bewegingselement zoals zich
dat in de dans, het marcheren, het wiegen van een kind en dergelijke manifesteerde,
steeds meer uit de gecomponeerde westerse muziek verdwenen. Daardoor juist, stelde
Otten, werd de zwarte muziek door de massa met gejuich ingehaald. Naast het fysieke
element ontstond er tijdens jazzconcerten door de improvisatie een sportieve,
wedijverende sfeer. Dat competitieve element zou juist voor jongeren één van de
aantrekkelijkheden van de jazz vormen.
Wat de zwarte musicus echter van nature deed, deden blanken, zoals gezegd, op
onbeholpen wijze. Dat was de reden waarom de jazz van onze orkesten, zoals
bijvoorbeeld de Ramblers, ontaardde in "ontstellende platheden." Wat wij moesten
doen, adviseerde Otten, was zoeken naar bijpassende bewegingen in onze eigen muziek
en zang. Bovendien zou het muziekonderwijs zich dienen te buigen over de vraag hoe
de ritmische en improvisatorische mogelijkheden van de jazz benut konden worden. 30
Kees Otten zette de verschillen die er bestonden tussen de klassieke muziek en de jazz
uiteen, teneinde een afdoend antwoord te vinden op de vraag hoe het ritmische manco
van

de

klassieke

Europese

muziek

adequaat

kon

worden

aangepakt.

De

aantrekkingskracht die de jazz op de jeugd uitoefende, had dit manco als het ware
levensgroot aangetoond. Nabootsing van de zwarte jazz was voor hem geen serieuze
optie, omdat het dikwijls povere resultaat te verklaren was uit raciale verschillen. Otten
meende dat, als de positieve krachten van de "echte" jazz, de ritmiek, de lichamelijke
beleving en de improvisatie op de juiste wijze konden worden aangewend, dit de jeugd
een alternatief zou bieden. En een en ander zou ook ten goede komen aan het
Nederlandse muziekleven.
Bleek het fysieke element in de jazz voor Kees Otten een belangrijk verschil met de
klassieke muziek, voor Peter van Heyningen gold in 1951 in Philharmonic dat men jazz
niet volgens in de klassieke muziek geldende maatstaven diende te beoordelen. Jazz
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ontstaat, zo legde hij uit, al spelende; de solist drukt zijn gevoels- en gedachtenwereld
uit op dat specifieke moment. Jazz is sfeergevoelig en kan niet worden beredeneerd.
Klassieke componisten als Bach en Beethoven bouwen op hun diepe en edele gedachten
logisch gestructureerde, fraaie orkestraties, aldus Van Heyningen. Iets dergelijks is de
primitieve grondslag waarop de jazz is gefundeerd vreemd. Daarom wordt de jazz door
liefhebbers van klassieke muziek verworpen. Wat er dient te gebeuren om een
wederzijds begrip te bewerkstelligen is “de Jazz-haters door middel van lezingen,
concerten en andere hulpmiddelen” van inzicht te doen veranderen. 31 Van Heyningens
analyse van de twee muzieksoorten kan grofweg worden herleid tot de dialectiek van
hoofd en hart: het rationele proces van het componeren versus de spontane, directe
expressie.
Ondanks de pogingen begrip voor het waardevolle van de jazz te kweken en de
bestaande kloof tussen klassieke muziek en amusementsmuziek te verkleinen of geheel
te dichten, bleek de werkelijkheid anders, zoals het moderne muziektijdschrift Rhythme
ondervond. In de uitgave van januari 1951 werd aangekondigd dat nu ook plaats was
ingeruimd voor zogeheten neo-klassieke muziek. Een modern muziekblad, oordeelde de
redactie, kon niet langer volstaan alleen over jazz en dansmuziek te berichten, maar
diende tevens de moderne serieuze muziek erbij te betrekken. Het blad hoopte op deze
wijze meer onderling begrip te kweken. Maar liefst acht pagina's van de tweeëndertig
waren hiervoor uitgetrokken. 32 Het bleek echter een verkeerde inschatting, want het
blad ontving zoveel ingezonden brieven met negatieve reacties, dat reeds in het daarop
volgende nummer de uitgever besloot op de oude voet verder te gaan. 33

Geheel in lijn met het algemeen maatschappelijk streven van de jaren na de bevrijding
om de bestaande verschillen tussen allerlei sectoren van de samenleving te overbruggen,
klonk er destijds ook vanuit de muziekwereld kritiek op de bestaande situatie. De
onvrede spitste zich toe op twee nauw aan elkaar gerelateerde punten. Men wilde de
kloof tussen de klassieke muziek en lichte muziek (waartoe ook de jazz gerekend werd)
verkleinen, met het impliciete oogmerk het niveau van deze laatste categorie omhoog te
brengen. Vooral in kringen van de lichte muziek werd de geringe waardering van
klassieke zijde voor deze muziek betreurd. Alleen door een forse revaluatie van de
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lichte muziek met behulp van bijvoorbeeld modern-klassieke componisten zou dit beeld
gewijzigd kunnen worden. Maar ook klonken er stemmen die niet geloofden dat er ooit
een verzoening tussen serieuze en lichte muziek tot stand gebracht zou worden. In het
geval van de jazz werd dat ook niet opportuun geacht, omdat de klassieke muziek daar
nog wel wat van kon leren. De jazz, die binnen de lichte muziek (ook amusements- ,
verstrooiings- of ontspanningsmuziek geheten) een speciale plaats innam, zou zelfs
uitgangspunt kunnen zijn voor een nieuw soort amusementsmuziek waarin de
improvisatie een hoofdrol zou spelen. Maar al deze idealen ten spijt bleek de praktijk
weerbarstig.

Klassieke musici over jazz

In een recensie van het in 1945 uitgegeven Apologie du Jazz van de Belgische auteurs
Edmond Bernhard en Jacques de Vergnies constateerde drs. J.B. v.d. Kamp in S&S in
februari 1947 dat klassiek geschoolden in het algemeen de jazz nog gemakkelijker
veroordeelden dan dat dat andersom gebeurde. Door de onmiskenbare invloed van de
jazz op de klassieke muziek is het absurd de jazz of zijn belang te ontkennen; het is
daarom onvergeeflijk te volharden in een onverschillige houding, zo parafraseerde v.d.
Kamp de opvattingen van de auteurs. Ofschoon het niet duidelijk is of hij het daarmee
eens was, legde de recensent wel de vinger op een zere plek. 34 Het had er de schijn van
dat de klassieke muziekwereld, als deel van het culturele establishment, zich ver
verheven voelde boven de jazz en daarvan afgeleide muziek. Jazz leek voor hen niet te
bestaan en werd eenvoudig doodgezwegen. Of dat inderdaad zo was zal blijken uit deze
en de volgende paragraaf, die evenals de voorafgaande chronologisch zijn opgezet. Aan
het woord komt een aantal componisten-journalisten en musici dat zich op enigerlei
wijze over jazz heeft uitgelaten.

In 1947 viel in het juninummer van S&S te lezen dat de dirigent van de New York
Philharmonic, Arthur Rodzinski, toen hij door de New York Post gevraagd werd naar de
oorzaak van het criminele gedrag van jongeren, antwoordde dat de boogie woogie hen
ertoe aanzette. Zijn collega Leopold Stokowski diende hem in hetzelfde nummer van
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repliek door boogie woogie te bestempelen als deel van de Amerikaanse volksmuziek
en Rodzinski terecht te wijzen als iemand die de rijkdom van die volksmuziek niet
begreep. 35 Welnu, groter contrast is nauwelijks denkbaar: de ene dirigent veroordeelt
boogie woogie als criminogeen, terwijl de ander hem als een verrijking van de
Amerikaanse volkscultuur ziet.
Stokowski, zo schrijft Hans de Vaal in zijn boek Jazz, had overigens over voorspellende
gaven beschikt toen hij beweerde dat de jazz zich tegen de verdrukking in zou weten te
handhaven. Bovendien had de dirigent er nog een voorspelling aan toegevoegd: jazz als
"Amerika's bijdrage voor de muziekgeschiedenis zal een verlevendigende en bezielende
invloed hebben op de muziek der ganse wereld, als een inspuiting met gezond
volksbloed op een stervende aristocratie." 36 Met die "stervende aristocratie" bedoelde
Stokowski de noodzakelijke vitaliteit ontberende westerse serieuze muziek. Stokowksi
had gelijk. Niet alleen de modern-klassieke muziek is door de jazz beïnvloed, de hele
ontwikkeling van de popmuziek en de zogenoemde wereldmuziek is ondenkbaar zonder
de jazz.
Een paar maanden later berichtte S&S dat de wereldberoemde harpiste Rosa Spier een
liefhebster was van symfonische jazz. "Vooral Paul Whiteman", schreef het blad, "heeft
jaren geleden een buitengewone indruk op haar gemaakt." 37 Alhoewel de klassieke
muziekwereld niet snel geneigd was lovende woorden te wijden aan jazzmuziek, lag dat
met de muziek van Whiteman anders, vermoedelijk omdat hij jazz "veredelde" tot een
soort symfonische muziek. Omdat het Whiteman-orkest bestond uit ruim twintig musici
die tezamen een zeer uitgebreid instrumentarium bespeelden, konden zijn arrangeurs
klankcombinaties ontwikkelen die vernieuwend waren en enorm tot de verbeelding
spraken. 38 Dat deze muziek echter ver afstond van wat de zwarte jazzmusici in
oorsprong hadden bedacht, was destijds onvoldoende bekend, zoals ook zal blijken uit
het volgende.
Naar aanleiding van de Parijse concerten van het Orchestre Symphonique de Jazz
publiceerde de musicoloog en criticus Frank Onnen in januari 1947 een beschouwing in
het maandblad Mens & Melodie, getiteld, “De jazz en de renovatie der muziek”. Onnen
toonde zich geen liefhebber van jazz en sprak van "de aanrandingen op de muzikale
zeden" en van "dit exotisch gedrocht dat Apollo weigerde te adopteren." Meer
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sympathie koesterde hij voor de symfonische variant van Paul Whiteman, ofschoon hij
zo zijn bedenkingen had tegen het bewuste concert. Een deel van het publiek had
eveneens zijn ongenoegen geuit. Men protesteerde, en wel luidkeels, omdat men bij jazz
"nu eenmaal niet gewend is aan iets anders dan aan kuitspieren te denken", schreef
Onnen. Ook hij vond dat een aantal van de vertolkte stukken weinig met jazz of met
muziek in het algemeen had uit te staan. Voor hem bleef het dan ook de vraag of het
zinvol was om wat hij noemde een "kunstmatig amalgaam van blanke en zwarte
bestanddeelen te doen ontstaan." 39 Onnen erkende anderzijds dat de serieuze muziek
ritmisch had geprofiteerd van het "neger-raffinement", maar dat gold wat hem betrof
veel minder voor deze symfonische jazz. Ook was volgens Onnen de functie van de
blaasinstrumenten onder invloed van de jazz geherwaardeerd, wat bij had gedragen tot
volledige emancipatie van dit instrumentarium. Bovendien was het blazerscollectief
door de jazz aangevuld met de saxofoonfamilie. Als gevolg daarvan was het "orkestraal
palet op ongekende wijze verrijkt." Diverse componisten als Satie, Ravel, Stravinsky en
Milhaud hadden hun muziek geactualiseerd met jazz 40
Ook al was er geen sprake van een synthese tussen jazz en Europese muziek, er was
zeker winst geboekt met de op gang gebrachte experimenten. Eventuele resultaten
daarvan moesten geduldig worden afgewacht, aldus Onnen. Hij was niet zozeer
geïnteresseerd in de jazz op zich, maar wel in wat bepaalde jazzelementen zouden
kunnen betekenen voor de modern-klassieke muziek. Dat zij inderdaad iets konden
betekenen was inmiddels al ruimschoots gebleken, maar of een synthese van jazz en
klassiek tot aanvaardbare muziek zou leiden, leek Onnen twijfelachtig.
In 1943 schreef Evert Elsenaar het boekje De Saxophone, dat ontstaan, ontwikkeling en
de plaats van de sax in de jazz behandelt. In 1947 beleefde het een tweede, nauwelijks
gewijzigde druk. Elsenaar, voor de oorlog gelieerd aan de Arnhemse Orkest Vereniging,
werd in 1941 directeur van het Centraal Bureau voor het Orkestwezen. Het CBO
ressorteerde onder het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, het
genazificeerde equivalent van wat eerst Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heette.
Elsenaar kreeg na de oorlog een uitsluiting van twee jaar opgelegd. 41 Ten tijde van de
herdruk van zijn boek was hij overigens weer werkzaam als hoofdredacteur van het
tijdschrift Musica.
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Elsenaar is niet tegen de jazz gekant, al is hij wel wat voorzichtig. "De 'jazz'", betoogt
hij, "schept - in het geloof er slechts te zijn om het publiek te vermaken - zonder dat
men weet of zelfs merkt, cultuur." 42 Zijn voorzichtigheid blijkt uit de onmiddellijke
toevoeging dat hij dit niet bedoelt als een verheerlijking van deze muziek. Maar als hij
de saxofoon in het moderne dansorkest onder de loep neemt, kent zijn enthousiasme
geen grenzen meer: "Hier werd dus met een heerlijk, instinctzeker gevoel voor stijl, een
nieuw kamerorkest, een nieuwe orkestrale gedachte geschapen." 43 De tegenstanders van
de jazz begrijpen naar Elsenaars oordeel niet welke instrumentale klankmogelijkheden
deze muziek heeft ontwikkeld.
Elsenaar bestrijdt dat de saxofoon zijn bekendheid vooral dankt aan de jazz en daarvoor
als karakteristiek geldt. Want het kenmerkende van de jazz is "het hoekige,
rhythmische, korte, pregnante; karakteristiek voor de jazz is de banjo, is de piano, als
slaginstrument gedacht, maar nooit de saxofoon met haar ronde toon, met haar neiging
tot cantilene, met haar uitgesproken romantiek." 44 Dit is overigens een eenzijdige kijk
op het klankpotentieel van de sax. Voor Elsenaar lijkt het instrument alleen bedoeld om
een zangerig-romantisch geluid voort te brengen. Bovendien maakt hij geen
onderscheid tussen de verschillende typen saxofoon, die elk een eigen, specifiek timbre
hebben.
Componist Jaap van Ginneken was van opvatting dat de blanke Amerikaanse musici de
oorspronkelijke, echte jazz van hun zwarte landgenoten vereuropeaniseerd hebben. In
zijn boek Toekomstmuziek stelt hij dat alleen de "meer sensationele tendensen - de
rhythmiek en de ongebreideldheid" dit proces overleefden, maar dat klankkleur,
melodie en harmonie aan de westerse smaak werden aangepast. 45 Hij maakt niet
duidelijk wat hij onder "ongebreideldheid" verstaat, maar mogelijk doelt hij daarmee
op het “onbezorgde” improviseren, omdat dit naast de parameters melodie, harmonie en
ritmiek apart wordt uiteengezet. Van Ginneken betreurt dat de jazz is gedegradeerd tot
"'schlager' of nog erger tot moderne salonmuziek." De grote verdienste van de jazz is
juist geweest dat hij de moderne componisten heeft "bevrucht." Zo was volgens Van
Ginneken bijvoorbeeld het ritmische aspect van de klassieke muziek van een
"ontstellende achterlijkheid". De zwarte muziek kan ons hier de weg wijzen. Maar dat
proces is nog niet definitief afgerond, al moet men, voorspelt hij, waarschijnlijk niet
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veel meer verwachten. 46 Ook Van Ginneken vindt de jazz vooral belangrijk vanwege
zijn betekenis voor de ontwikkeling van de modern-klassieke muziek. Tenslotte spreekt
hij zich uit tegen het "bestrijden van de jazzmuziek". Want geen enkele cultuur kan zich
uitsluitend van binnenuit blijvend ontwikkelen. Het uitbannen van uitheemse vormen
van muziek wordt ingegeven door angst, verklaart Van Ginneken. Sterke culturen
vrezen vreemde invloeden niet, maar doen er juist hun voordeel mee zonder hun wezen
erdoor te laten aantasten. Strijd moet alleen gevoerd worden tegen "onechte"
kunstvormen. 47
Volgens velen was Willem Pijper een van de belangrijkste moderne Nederlandse
componisten. In De quintencirkel, een bundel door hem geschreven opstellen uit 1929,
spreekt hij zich ook uit over de jazz. In 1948 verscheen een derde druk (en zelfs in 1964
een vierde), zodat aannemelijk is dat zijn visie op jazz ook in de naoorlogse jaren nog
relevant werd geacht. In het essay “Moderne muziek”, gericht aan Herman Rutters, een
collega, zegt Pijper het grotendeels met Rutters' negatieve oordeel over jazz eens te zijn.
Daarvóór heeft hij al Matthijs Vermeulen aangehaald die jazz "voortreffelijk
gekarakteriseerd" had als "oud vuil, samengeraapt op alle belten van voor de oorlog." 48
Maar Pijper vindt de vermeende invloed van de jazz overdreven en houdt Rutters voor
er minder gewicht aan te hechten. Pijpers vrees voor "de verwilderende, verwoestende,
ontaardende werking die de jazz uitoefent" is niet zo groot. Hij wordt niet bang van
"verwrongen, stuiperige, psychopatische ritmen, ontleend aan de 'muziek' van een
gedegenereerd negerras." Rutters heeft blijkens deze door Pijper aangehaalde citaten net
als Vermeulen een agressieve weerzin tegen jazz. Pijper tracht voortdurend de scherpe
kantjes van een en ander af te halen met relativerende opmerkingen. Zo vraagt hij zich
terloops af of de zwarten wel gedegenereerd zijn. En als ik moet kiezen, zegt hij, dan
prefereer ik Josephine Baker en een jazzband boven respectievelijk een begrafenis en
een harmonium. Van belang is hoe grote componisten deze "symptomen" synthetisch
verwerken tot composities. 49 Ook bij Pijper staat overigens uiteindelijk de jazz in
dienst van de klassieke muziek.
Blijkens een artikel in de De Groene Amsterdammer van januari 1950, lijkt de zojuist
genoemde Matthijs Vermeulen vergeleken met zijn in Pijpers boek geciteerde uitspraak
aanzienlijk milder te zijn geworden in zijn oordeel. De aanleiding vormde een
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uitvoering van een compositie van Frank Martin, waarin volgens Vermeulen "echo's
van de jazz" te horen waren. Hoe zou het zijn, vroeg hij zich af, als klank, ritme en
melodie van de jazz als een "tovermeester met het psychisch dynamisme van een
Beethoven, een Wagner, een Berlioz zich wierp op deze voor 't grijpen liggende
grondstof en haar begon te behandelen volgens zijn eigen methode, op een ietwat
intellectueler niveau, zonder trucs, zonder fabriekmatige procédé's (...)." 50 Dat zullen
we nooit weten, dacht Vermeulen, want zulke magiërs bestaan er niet meer. Tot nog
toe zijn zelfs de beste componisten er niet in geslaagd meer dan acht maten op papier te
zetten die dezelfde charmante aanstekelijkheid bezitten als goede jazz. Ze zijn niet
verder gekomen dan wat uiterlijkheden. Van de inhoud, van de "diepe, natuurlijke,
tegelijk menselijke, animale en goddelijke ondertoon van de jazz" hebben ze nooit iets
begrepen. 51 Maar, zei Vermeulen, dat kan natuurlijk ook niet als je poogt basale
jazzgevoelens te imiteren, terwijl je tegelijkertijd muziek beschouwt als een abstracte
kunst die alleen zichzelf uitdrukt. Is het dan verwonderlijk dat deze componisten
"slechts hoekige, schonkige, hikkende, rispende robots vervaardigden, mechanische
wezens zonder de warmte en de geur van een huid, die alles tegen de draad in doen,
geraamten waarvan een idioot de touwtjes schijnt te trekken, zelfs als zij ordelijk
marcheren in 't gelid?" 52
Wat Vermeulen hier aangeeft is precies het fundamentele verschil tussen een jazzband
en een klassiek orkest dat tracht stukken te spelen waarin jazzelementen zijn verwerkt.
Voor een jazzband is de compositie slechts een raamwerk waarbinnen met een soepele
cadans frank en vrij geïmproviseerd wordt, terwijl het klassieke orkest zich concentreert
op de partituur en die exact volgt zonder daarvan af te wijken. Dat dit geen jazzachtige
wijze van spelen tot gevolg heeft, laat zich raden. Vermeulens analyse van het
integreren van jazzelementen in modern-klassieke composities sluit aan bij wat Pijper te
zeggen heeft ten aanzien van een grotere persoonlijke inbreng van de interpreet bij het
klassieke muziekbedrijf.
Pijper ziet in de jazz een poging om de uitvoerende kunstenaar meer autonomie, meer
veelzijdigheid toe te staan. Immers, sinds Beethoven rigoureus de eigen opvattingen
over een muziekstuk van uitvoerende musici uitbande, werden zulke persoonlijke
interpretaties in de klassieke muziek nauwelijks meer geduld. Dit was een verandering
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ten opzichte van de praktijk in Mozarts tijd, toen bijvoorbeeld door pianisten bijna
evenveel geïmproviseerd werd als gelezen. De jazz kan men derhalve zien als een
teruggrijpen op een oudere uitvoeringspraktijk. Behalve het improviseren noemt Pijper
ook het "dubbelen" op meerdere instrumenten, dat naar zijn oordeel door de jazz in ere
is hersteld. Saxofonisten speelden dikwijls ook klarinet en zogenaamde noveltyinstrumenten als de zingende zaag en de swannee-whistle. In de achttiende eeuw
dienden muzikanten ook over andere, niet strikt muzikale talenten te beschikken.53 Ook
H. J. van Limburg wijst er in OLM op dat improvisatie op zichzelf niet iets nieuws is.
Vooral bij veel exotische muziek, zoals de Indonesische gamelan en de Hongaarse
zigeunermuziek, komt improvisatie veel voor en ook in de klassieke muziek van met
name de zeventiende en achttiende eeuw was improvisatie geen taboe. Van Limburg
geeft als voorbeeld een stuk voor twee violisten, waarbij de componist de invulling van
de begeleidingspartijen vrijwel geheel aan de desbetreffende musici over liet. Evenals
Pijper zegt ook Van Limburg dat de invloed van het improviseren echter na Mozart
verminderde. Overigens verbaast hij zich erover dat de improvisatiepraktijk van de jazz
op geen enkele manier vat heeft gekregen op de klassiek muziek. 54 Pijper en Van
Limburg laten zien dat improviseren op zichzelf niet voorbehouden is aan de jazz.
Daarbij moet overigens wel aangetekend worden dat het improvisatie-element van de
jazz zijn oorsprong vindt in Afrika, waar op het gehoor werd gespeeld en genoteerde
muziek niet bestond.
Toen de Europeanen begonnen te dansen op jazzmuziek, zegt Rudolf Mengelberg (een
neef van de dirigent Willem Mengelberg) in Muziek: Spiegel des tijds (1948), was dit de
voorbode van allerlei cultureel onheil dat dit werelddeel zou gaan teisteren. Voor het
eerst in de geschiedenis wist een vreemde muziek het gebied van de Europese
christelijke beschaving binnen te dringen. Dientengevolge verloor, verklaart
Mengelberg, "de symphonische muziek haar actueele kracht en kreeg zij een museaal
karakter." 55 Omdat de jazz niet hetzelfde muzikale materiaal bevatte als dat van de
"hoogere" klassieke muziek, wist die muziek niet wat ze ermee aan moest. Er zijn alleen
incidenteel invloeden van de jazz in aan te wijzen en dan gaat het ook nog om
uiterlijkheden, aldus Mengelberg. De jazztechniek verschilt

geheel van die der

klassieke muziek. Naast de uitermate gedifferentieerde ritmiek, de geraffineerde
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dynamiek en de virtuoze toonvorming van de jazz doet de speelstijl van een
symfonieorkest verouderd aan.
Mengelberg positioneerde de innovatieve vitaliteit van de jazz tegenover een
uitgebluste, krachteloze symfonische muziek. Maar dat wil geenszins zeggen dat hij
deze vernieuwing met open armen verwelkomde. Het was een "verstoring van de
natuurlijke orde" dat de primitieve jazzmuziek de geestelijk veel hoger staande
klassieke muziek qua technische ontwikkeling had overvleugeld. Het is daarom zo
beangstigend, concludeert Mengelberg, omdat het lagere (de volksmuziek) van de
westerse cultuur niet langer tot hogere vormen van kunst wordt gesublimeerd. Hij vindt
de groeiende populariteit van de Amerikaanse muziek, niet alleen de jazz, maar ook de
amusementsmuziek voor de massa, problematisch. Die muziek is juist het tegendeel van
wat eens volksliedjes waren. Mengelberg vindt het een probleem omdat de natuurlijke
orde erdoor wordt verstoord; de gemeenschap levert niet langer uit haar "diepe bronnen"
voedingsstoffen voor de serieuze muziek aan. Want wat uit de Verenigde Staten komt is
toonaangevend en bepaalt de "levensvormen, den uiterlijken levensstijl, waarvan de
dans de zuiverste exponent is." 56 .
De enige manier om uit deze muzikale impasse te komen is de “Goddelijke openbaring”
als inspiratie voor kunst te aanvaarden. Een dergelijke geesteshouding moet de richting
van de vernieuwing van de Europese toonkunst bepalen. Als dat niet gebeurt zal dat het
einde van de klassieke muziek zijn. 57
Mengelberg is een cultuurpessimist voor wie de (naoorlogse) grote invloed van de
exotische jazz en zijn afgeleide idiomen een vreeswekkende ontwikkeling is, vooral ook
vanwege de door de jazz geïntroduceerde, geavanceerde technieken. Hij ziet de
eeuwenoude Europese muziek mede hierdoor stagneren of naar de achtergrond
gedrongen worden. Alleen via een bereidheid de wortels van onze christelijke
beschaving te onderzoeken en daar inspiratie uit putten zal de muziek de voor haar
onmisbare creativiteit kunnen hervinden. Mengelberg pleit daarom voor een strenge
scheiding van jazz en klassieke muziek.
De reden dat veel Europeanen Amerikaanse muziek van Duke Ellington, Paul
Whiteman en George Gershwin principieel veroordelen, zegt de organist, componist,
muziekpedagoog en hoogleraar Hendrik Andriessen, is dat de grondslag van die muziek
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totaal verschilt van de klassieke en modern-klassieke muziek in Europa. In Over muziek,
een bundel essays uit 1950, neemt hij hiertegen stelling. Het kan niet zo zijn, aldus
Andriessen, dat alleen het blote feit dat muziek anders is tot een veroordeling mag
leiden. Andriessen is daarentegen geneigd de Amerikanen te veroordelen, omdat zij
hun zwarte landgenoten discrimineren maar tegelijkertijd wel geldelijk profiteren van de
op jazz gebaseerde, maar naar zijn oordeel ontaarde amusementsmuziek. 58
Opmerkelijk is dat Andriessen geen onderscheid maakt tussen de muziek van Ellington
en die van Whiteman. Zowel Ellingtons orkest als dat van Whiteman waren voor hem
bijzondere orkesten voor wat betreft klankverschijnselen en mogelijkheden. Maar het
was volgens hem Gershwin die het symfonische element emancipeerde van de
"moderne dansconventie." Gershwin gebruikte jazzelementen op een organische wijze,
veel natuurlijker dan vele Europese componisten dat hadden gedaan. Andriessen moest
niets hebben van muziek als "ordinaire bewegings-leverantie aan schuifelaars." De jazz
zou volgens hem zodanig op symfonische wijze gestalte dienen te krijgen dat
danslustigen er geen vat op zouden hebben.
In een stuk over Adolphe Sax critiseert Andriessen het weinig contrasterende van de
blaasinstrumenten in de jazz. Te veel, vindt hij, proberen zij op eenzelfde manier
uitdrukking te geven aan het jazzgevoel. Dat vormt een groot verschil met de klassieke
muziek.Voortdurend wisselt daar het karakter van de instrumenten door wat Andriessen
het "innerlijk geheel" noemt van gedachten, fantasie en gevoelens die aan de compositie
ten grondslag liggen. Klassieke muziek ontstaat uit de constant "wisselende behoefte tot
uiting van de kunstenaars zelf en spreekt dan tot de muzikaliteit van allen, die van
nature verlangen naar muzikale mededelingen." In de jazz bestaat een "algemeen
wezen", in de klassieke muziek niet. 59
Evenals de andere componisten-auteurs die hier de revue zijn gepasseerd, is Andriessen
primair geïnteresseerd in wat de jazz voor de klassieke muziek kan betekenen. In zijn
beschouwingen meet hij de jazz dan ook af aan in de klassieke muziek vigerende
kwaliteitsnormen. Daarom ook prefereert hij Gershwin boven iemand als Ellington.
Vooral de symfonische, van een jazzachtige sfeer doortrokken composities van
Gershwin hebben, anders dan de muziek van Ellington en Whiteman, definitief
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afgerekend met de jazz als dansante muziek, waar Andriessen een hartgrondige hekel
aan had.
Een geheel andere discussie woedde er in de laatste weken van 1950 in het Nieuwsblad
van het Noorden. De jazzmedewerker, de zich Bix jr. noemende onderwijzer Hans de
Jong, wilde graag weten of er lezers waren die waardering voor zowel de jazz als
klassieke muziek hadden. Hem was bekend dat de twee genres nogal vijandig tegenover
elkaar stonden, maar dat er uitzonderingen op die regel waren. Om hierover meer te
weten te komen stelde hij zijn wekelijkse rubriek Rhythmisch klankboek open voor een
publiek debat. 60 Als we af mogen gaan op de binnengekomen reacties was er nauwelijks
verschil van mening op dit punt: men vond dat het genieten van beide muziekvormen
heel goed mogelijk was. Maar toch bleef Bix jr. aan enige twijfel onderhevig, omdat hij
vreesde dat alleen serieuze jazzliefhebbers hadden gereageerd en dat de zaak in
werkelijkheid minder rooskleurig was dan de ingezonden brieven deden geloven. 61 De
journalist had het bij het rechte eind, want de week erop kon hij een felle reactie
afdrukken van Louis Somer, concertmeester van De Groninger Orkest Vereniging.
Somer had gereageerd, omdat hij "daverende onzin" wilde rechtzetten. Een van de
inzenders had namelijk beweerd dat de orkestraties van Stan Kenton geenszins
onderdeden voor die van Beethoven. Er bestond een fundamenteel verschil, zo betoogde
Somer, tussen het arrangeren van een bestaand stuk (Kenton) en het scheppingsproces
van een kunstwerk als een symfonie van Beethoven, waarvan de instrumentatie maar
één facet is. En bovendien had de inzender beweerd dat jazzthema's minder romantisch
waren dan de thema’s in de tijd van Mozart. Hoe konden klassieke grootmeesters met
jazzcomponisten vergeleken worden? Voor klassieke muziekliefhebbers was dat een
"profanatie." Jazz had, verzekerde Somer, helemaal niets met de Europese muziek te
maken. Negenennegentig procent van de jazz was van bedenkelijke kwaliteit en het
was een belediging voor de Europese klassieke muziek om daarmee te worden
vergeleken. Meestal was de niet-Europese jazz een "inferieure hutspot van
negerelementen en Amerikanismen (de arrangementen!), alle raffinesse etc. ten spijt."
En als Somer dan in een van die uiterst zeldzame gevallen eens jazz hoorde die
aanspraak kon maken op het "epitheton ‘kunst’”, dan was dat door negers
geïmproviseerde muziek zonder die amerikanismen. Ook Somer gaf hier uiting aan de
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evenzeer onder jazzliefhebbers veelgehoorde klacht, dat de primitieve, authenthieke
jazz gaandeweg door de Amerikaanse amusementsindustrie tot een hybride product was
vercommercialiseerd.
De symfonische jazz kon de concertmeester evenmin bekoren, omdat die volgens hem
een wolf in schaapskleren was. Hij stelde vast dat de verspreiding van de verslaving aan
deze "pestilentie" leek te worden onderschat. Jazz, fulmineerde hij, had dezelfde functie
als de Amerikaanse sigaret en had met klassieke muziek evenveel te maken als "een
Lucky Strike met een ets van Rembrandt!" Maar “een Amerikaanse sigaret is
‘stimulating’ echter veel minder gevaarlijk (in geestelijke zin) dan deze jazzmuziek”,
aldus Somer. 62
Wat bedoeld was als een onderzoek naar de vraag of muziekliefhebbers zowel van jazz
als van klassiek konden genieten, werd een polemiek. Somer zag, zo leek het, zijn kans
schoon eens flink uit te varen tegen de jazz, waarbij ook de Amerikaanse cultuur
doelwit werd. Een week later vervolgde hij zijn aanval op de jazz, waarbij hij nu vooral
de gevaren voor de klassieke muziek onderstreepte. Hij beschouwde het merendeel van
de jazz

als "vergif" dat met kracht diende te worden bestreden. Hij meende dat

klassieke musici, in tegenstelling tot wat Bix jr. meende, juist openstonden voor alle
muziek die dat predikaat verdiende, dus ook goede jazzmuziek. Sober en simpel
uitgevoerde negrospirituals waren volgens hem voorbeelden van waarachtige
volkskunst. Maar het populaire Amerikaanse songrepertoire, dat hij ook tot de jazz
rekende, werd dikwijls "gepresenteerd in een 'make up' (...) die decadent en verfoeilijk
is". Het gevaar hiervan was, zo betoogde hij, dat "de grote massa door dit klankidioom,
waaraan ze verslaafd

raakt, afgestompt wordt voor een gezond en gecultiveerd

orkestcoloriet." Daarom benadrukte hij dat het tolereren van deze slechte muziek uit den
boze was. De Europese muziekcultuur diende beschermd te worden, omdat de jazz haar
ondermijnde. 63
Somer zag jazz en amusementsmuziek als cosmetisch opgetuigde wanproducten die een
verblindende uitwerking hadden op het grote publiek. Het was weer hameren op
hetzelfde aambeeld: de jazz zou de belangstelling voor de westerse klassieke muziek
doen tanen. Het door Bix jr. aangedragen voorbeeld van de dirigent Leopold Stokowski
als een klassiek musicus die de jazz gunstig gezind was, en die zelfs jazzinvloeden in
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zijn concertstukken verwerkte 64 , ontlokte Somer de opmerking dat deze wél wist wat
goede jazz was. Bovendien insinueerde hij dat het verwerken van jazzelementen in zijn
muziek Stokowski geen financiële windeieren zou hebben gelegd. Want hiermee had
deze zich geconformeerd aan de Amerikaanse smaak, net als de grote jazzsterren die
zich ook uitstekend lieten betalen voor de show waarmee zij hun muziek op het podium
brachten. Kunst diende, zo stelde Somer, wars van show te zijn. En al de fenomenale
virtuositeit van musici als Benny Goodman en Harry James kon niet verhelen dat deze
showjazz maar geen kunst wilde worden. Tenslotte meende Somer als klassiek musicus
geen leek te zijn op jazzgebied, omdat er slechts goede en slechte muziek bestond. 65
De discussie, of wat daarvoor doorging, tussen Louis Somer en Bix jr. (anderen
kwamen er eigenlijk minder aan te pas; alleen in de tweede en laatste aflevering van
deze serie kregen enkele voor- en tegenstanders enige ruimte hun zegje te doen 66 ) liet
zien dat Somer de jazz waardeerde aan de hand van in de klassieke muziek geldende
kwaliteitscriteria. Als gevolg daarvan werd vrijwel alle jazz gekwalificeerd als slechte
muziek. Alleen de authentieke zwarte, tot het domein van de volksmuziek te rekenen
muziek had zijnerzijds recht op enige waardering. Opvallend was verder dat Somer, die
zichzelf geenszins als leek beschouwde, veel Amerikaanse populaire muziek als jazz
betitelde. De hierin verwerkte inhoudsloze virtuositeit en showelementen deden afbreuk
aan de aanspraken die zij maakte op het predikaat kunst, terwijl de massale aanhang
ervan een regelrechte bedreiging leek te vormen voor het voortbestaan van de klassieke
muziektraditie.

Omdat klassieke componisten vanaf de jaren twintig jazzinvloeden in hun muziek
hebben verwerkt, lijkt de jazz door hen voornamelijk beoordeeld te zijn op de
mogelijkheden die hij bood de klassiek muziek te verrijken. De jazz werd nauwelijks
gezien als een onafhankelijke muziekvorm met een eigen ontwikkelingsdynamiek. Wel
genoten de symfonische en de technische aspecten van de jazz en ook de door de jazz
aan de obscuriteit onttrokken saxofoon bij veel klassieke musici een zekere waardering.
Ook het improviserende element werd als een nuttige aanvulling op de westerse muziek
aangemerkt. Maar daarnaast was er scepsis ten aanzien van de kwaliteit van het resultaat
van pogingen een synthese tussen jazz en klassiek te bewerkstelligen. En in een enkel
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geval werd de jazz afgewezen op muzikale, christelijke of cultuurpuristische gronden.
Niettemin kan gesteld worden dat het beeld dat de klassieke componisten en musici van
de jazz hadden niet zonder meer ongunstig was. Maar naast deze in druk verschenen,
weldoordachte formuleringen was er de praktijk van alledag binnen de conservatoria.
We zullen nu aandacht besteden aan de vraag of de musici van de toekomst op enigerlei
wijze werden geconfronteerd met de jazz.

Conservatorium en jazz

Tegenwoordig bestaan er aan de conservatoria opleidingen voor lichte muziek. Wie zich
bijvoorbeeld in de jazz wil bekwamen en voldoende talent bezit kan zich na vier jaar
studie gediplomeerd jazzmusicus noemen. Maar dit is een relatief recente mogelijkheid.
Pas in de loop van de jaren zeventig ontstonden er op enkele plaatsen dergelijke
opleidingen. Toch hebben enkele conservatoria in het verleden wel degelijk pogingen
ondernomen om jonge musici op te leiden voor de amusementssector. Zo ging in 1932
in Den Haag een jazzklas van start onder leiding van de violist Eddie Noordijk en begon
de leider van de Ramblers, Theo Uden Masman, aan het Rotterdams conservatorium in
1934 een opleiding in de “moderne ontspanningsmuziek.” 67 Deze voor die tijd
ongetwijfeld gedurfde initiatieven leidden echter niet tot het structureel opnemen van de
lichte muziek in het cursusaanbod. Conservatoria waren en bleven bolwerken van de
serieuze muziek, waar de jazz officieel niet of nauwelijks aan bod kwam. Ondanks dat
was er wel belangstelling voor de conservatoria van jazz-zijde. In de jaren veertig en
vijftig waren er verschillende jazzmuzikanten (in spe) die een klassieke opleiding
ambieerden. Immers, sinds het bigbandtijdperk de arrangeur ten tonele had gevoerd en
de bebop de harmonische ondergrond had verbreed, dienden muzikanten, wilden zij niet
achterop raken, hun technische bagage uit te breiden.
Deze problematiek werd in 1946 al aan de orde gesteld in Muziek. "De vraag is
opgeworpen," zo werd in het blad opgemerkt, "of het voor den jazzmusicus voor- of
nadelig zou zijn zich door een conservatoriumopleiding voor zijn beroep te
bekwamen." 68 Volgens het blad hadden nogal wat Amerikaanse en Engelse jazzmusici
bewezen ook in de klassieke muziek hun mannetje te staan. Ook in Nederland zouden
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dit soort musici te vinden zijn. De kans bestond, vervolgde het stuk, dat een
muziekstudent die voornemens was "het breede pad der syncopen" te bewandelen
zodanig door de klassieken bekoord raakte, dat hij niet meer naar de lichte muziek zou
talen. Maar afgezien daarvan zou een grondige opleiding toch alleen maar voordelen
opleveren.
Het is treffend dat een eventueel nadelig gevolg van zo'n opleiding ook een serieuze
mogelijkheid werd geacht. De reden daarvoor zou gelegen kunnen zijn in de "orthodoxe
leer die spontaneïteit (van de jazzmusicus) ongeveer boven alles stelt." 69 Hiermee kan
slechts de oudste jazz worden bedoeld, waarvan de liefhebbers juist die spontane, niet
tevoren vastgelegde, maar ter plekke bedachte improvisaties als hoofdkenmerk zagen.
Van de zijde van de componisten werd door Jaap van Ginneken een opleiding tot
dansorkestmusicus bepleit. Hij vroeg zich verbaasd af waarom de conservatoria daaraan
geen waarde hechtten. Een te gemakkelijke studie kon de reden niet zijn. Want het leren
beheersen van de verschillende onderdelen van de lichte muziek, vraagt meer dan wat er
voor een klassiek diploma vereist wordt. Het is veel lastiger om "een scherp rhythmisch
vermogen, een kundigheid tot improviseren en het in beknopte doorzichtige vorm uiten
van simpele gedachten te ontwikkelen, dan om een of ander vioolconcert volgens de
noten tamelijk zuiver in de maat te leren spelen", verklaart van Ginneken. Hij vermeldt
erbij dat wat er nog meer bij zo'n concert komt kijken geen bijzondere aandacht krijgt. 70
Van Ginnekens suggestie was anno 1948 opzienbarend, zeker gezien het elitaire
karakter van de conservatoria destijds. Zijn ideaal om een nieuwe muziek te
ontwikkelen, waar in de vorige paragraaf aandacht aan besteed is, zou een omslag in de
mentaliteit van musici en instituties vergen. Daarvan was hij zich overigens bewust. Een
van de problemen, verzuchtte hij, is het feit, "dat de opleiding der muzikanten in dit
opzicht nog volkomen faalt, en dat het nog altijd mode is, ontspanningsmuziek als
minderwaardig te beschouwen." 71

Hoe hebben de studenten eind jaren veertig, begin jaren vijftig de sfeer van het
conservatorium ervaren? Wat weten zij zich te herinneren van een eventuele
controverse tussen voorstanders van klassieke muziek en liefhebbers van jazz? Kwam
het onderwerp jazz in de lessen trouwens wel aan de orde? De meesten van de
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ondervraagde musici antwoordden hierop ontkennend. "Misschien heb ik wel gedacht,
die jazz is wel interessant, maar het hoort niet op een conservatorium", zegt organist
Piet Kee (1927). Niettemin besefte hij dat jazz meer zou kunnen betekenen dan destijds
het geval was. 72
"Of er wel eens over jazz gediscussieerd werd?", antwoordt klarinettist Poliet
Vleeschhouwer (1932), met enige ironie in zijn stem, "discussies bestonden in die tijd
niet; het was stil zijn en doen." Vleeschhouwer hield wel van jazz en zijn broer speelde
onder andere bij de Ramblers en Malando, maar zijn voorkeuren lagen toch meer op het
klassieke vlak. "Vroeger, toen de jazz minder geschoold was, was het meer leve de lol,
weet je, een drankje en...Veel musici waren dronken. Niet dat dat de reden vormde van
de slechte naam van de jazz, maar ik denk dat men er daardoor toch wat op neerkeek."
Klassieke muziek, besluit Vleeschhouwer, werd met een Grote K geschreven en dat
andere met een heel kleine letter. 73
Ook componist en eertijds leraar aan de conservatoria van Tilburg en Maastricht, Louis
Toebosch (1916), herinnert zich dat er na de Tweede Wereldoorlog helemaal niet over
jazz werd gesproken. Met collega's werd er evenmin over gesproken. Ter ontspanning
kon het wel aan de orde komen, als je lol wilde maken, of op een feestje. Toebosch had
evenwel serieuze belangstelling voor jazz en in zijn jonge jaren speelde hij muziek van
Duke Ellington. Vooral technisch vond hij de jazz heel bijzonder. Trompettisten deden
bijvoorbeeld dingen anders dan in de klassieke muziek. "De ernstige muziek", merkt hij
verder op, "gaat uit van de stilte, terwijl de jazz uitgaat van een omgeving, een
ambiance, een sfeer, zonder dat daar een groot waardeoordeel aan vastzit." 74 Toebosch
ziet hier overigens jazzuitvoeringen in schouwburgen en concertzalen over het hoofd,
waar toch meer de sfeer van stilte heerst dan in cafés en clubs.
Slagwerker Willem Heese (1928) vertelt dat Hendrik Andriessen vond dat jazz niet
thuishoorde op het Koninklijk Conservatorium, omdat hij in de jazz klanken hoorde die
helemaal niet pasten bij dat muzikale patroon, bij de ambiance. Maar er waren
individuele leraren die lieten merken dat ze niet afkerig waren van jazz. Iemand als Jaap
Stotijn, hoofdleraar hobo, was bijvoorbeeld een liefhebber van bigbands, evenals
Heeses pianoleraar Smeenk. De slagwerker wijst er op dat er destijds veel onbegrip
bestond. Dat zou dan onder meer blijken uit de opvatting dat je jazz pas goed kon
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waarderen en spelen als je een klassieke ondergrond had. Terwijl, zegt Heese, de zwarte
muzikanten natuurlijk helemaal geen opleiding hadden. 75
Ondanks deze uitzonderingen was jazz op het conservatorium uit den boze.
Voorzichtigheid was dan ook geboden voor studenten die in hun vrije tijd in jazzbandjes
speelden. "Wij speelden in kleine knijpjes", zegt orkestleider, arrangeur en voormalig
trompettist Jerry van Rooyen (1927), "waar het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag niets van mocht weten. Ik zou er grote moeilijkheden door hebben gekregen. Er
zijn zelfs wel eens leerlingen weggeschopt." 76 Zijn broer Ack (1930), destijds eveneens
trompetstudent, beaamt dat. Hij vertelt nog van een klarinettist in Brussel, leraar aan het
conservatorium, die een andere naam aannam als hij jazz speelde. Dat tekende de
situatie, concludeert hij. 77 Overigens gold dit verbod niet alleen de jazz. Violist Gregor
Stordiau (1929) en zijn echtgenote, fluitiste Bep de Lange (1926), tekenen hierbij aan
dat schnabbelen überhaupt niet getolereerd werd aan het Koninklijk Conservatorium. Je
kon erdoor verwijderd worden. Ons werd ingeprent, aldus het echtpaar, dat, zolang je
technisch nog niet klaar was, je volkomen op de studie gericht behoorde te zijn. 78 Ook
Poliet Vleeschouwer kan daarvan getuigen: "Als je als student ergens een schnabbeltje
bijvoorbeeld in een bij elkaar getimmerd koorbegeleidingsorkest had, moest je heel
voorzichtig zijn. Ze wilden dat niet hebben, je bent student en voor de rest niks." 79
Altsaxofonist

Piet

Noordijk

(1932)

studeerde

klarinet

aan

het

Rotterdams

conservatorium. Hij zegt ondanks de aldaar heersende negatieve attitude ten opzichte
van jazzmuziek geen last te hebben ondervonden van het spelen van jazzschnabbeltjes.
Wel hield hij de boot af wanneer iemand hem wilde interviewen, zoals eens na een
zondagmiddagconcert in de Rivièra Hal te Rotterdam: "Daar ben ik toen niet aan
begonnen, want dit zou de school kunnen schaden. Kun je nagaan hoe dat voelt, haha."
Noordijk was begin jaren vijftig soloklarinettist in het Rotterdams Kamerorkest. Hij
werd op zeker ogenblik ontslagen, omdat de dirigent Piet Ketting er problemen mee had
dat hij zich met jazz bezighield. "Nee", relativeert Noordijk dit ontslag, "ik heb er geen
narigheid van gehad. Het was aan de ene kant maar goed ook, want anders zou ik eraan
verbonden zijn gebleven en was ik mijn carrière misgelopen." 80 Die carrière kan niet
anders dan geslaagd worden genoemd. Piet Noordijk wordt beschouwd als een van de
beste jazzaltsaxofonisten van Europa.
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De zowel jazz als klassieke muziek spelende pianist Polo de Haas (1933) heeft tijdens
zijn studie in de jaren vijftig aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam ook de
animositeit die er ten opzichte van jazzmuziek bestond meegemaakt. Wie aan jazz deed
was bijna een outcast. Dat hij desondanks geen nadelige gevolgen van zijn
jazzactiviteiten heeft ervaren, is te danken aan zijn leraar Jan Odé. De Haas durfde hem
wel te vertellen dat hij 's avonds in een café jazz speelde. Odé, zelf geen liefhebber van
jazz, zou als volgt hebben gereageerd: "Zolang ik niet merk aan jouw spel, bijvoorbeeld
Beethoven of Bach, dat daar ongewenste invloeden in zijn geslopen, mag jij naar
hartelust jazz spelen." Met ongewenste invloeden werd onder andere bedoeld slordiger
gaan spelen. Precisie in de uitvoeringspraktijk, legt De Haas uit, die boven aan de lijst
stond, zou door het spelen van jazz kunnen worden aangetast. In de jazz mag je gerust
een foutje maken; van een fout kun je weer iets goeds maken, maar iets dergelijks kun
je je in de klassieke muziek absoluut niet veroorloven, aldus De Haas. Zelfs toen hij de
nonchalant uitgevoerde thema's van de Birth-of-the-Cool band van Miles Davis hoorde,
dacht hij nog dat dit eigenlijk niet kon. Het klopte niet en het rammelde. En toch was
het weer mooi, en daarom was het jazz. 81
Het verschil in doelstelling tussen de klassieke muziek als uitvoerende muziek waarin
het aankomt op precisie, zuiverheid en perfectie en de jazz waarin improvisatie en
persoonlijke opvattingen allesoverheersend zijn, leek de institutionele afkeer van jazz te
versterken. Dit blijkt ook uit de ervaring van altsaxofonist Tony Vos (1931), die
omstreeks 1948-1949 eventjes klarinet studeerde aan het Tilburgs conservatorium. Hij
diende op een gegeven moment zijn biezen te pakken, omdat men zijn manier van
fraseren te jazzachtig vond. Ook al werd dit niet met zoveel woorden gezegd, de
boodschap kwam duidelijk over. Vos, die zei er zelf inmiddels schoon genoeg van te
hebben gehad, wilde zich niet aanpassen. Opmerkelijk genoeg speelde hij toentertijd
nog geen jazz, maar populaire muziek in de trant van de Kilima Hawaiians en de
Ramblers. 82

"Je kunt de twee soorten muziek praktisch niet door elkaar beoefenen", zegt Poliet
Vleeschhouwer. Als je goed klassiek wilt blazen en je gaat daarnaast dixieland of wat
ook spelen, dan kom je met je embouchure in de problemen." 83 Trompettist Ben
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Hogeweg (1929) is een andere mening toegedaan. Hij deed staatsexamen aan het
conservatorium, speelde klassiek in het Overijssels Philharmonisch Orkest en vlak na de
oorlog jazz, onder andere in een big band, de Casaloma's. Volgens hem maakt het niet
uit wat je speelt, want het is een kwestie van feeling. Het embouchure blijft gelijk, maar
de toonvorming is anders. Het vormt geen probleem mits je weet hoe gespeeld moet
worden. 84
Maar Jerry van Rooyen is ook stellig in zijn overtuiging dat klassieke muziek en jazz
niet te combineren zijn: "Ik denk niet, dat er een musicus is die een specialist is op
zowel het gebied van de klassieke muziek als de jazz." Daarom zou hij ook nooit een
klassiek concert van de in beide genres actieve trompettist Wynton Marsalis kopen als
er een van collega Maurice André beschikbaar was. "Dat is natuurlijk duizendmaal
schoner. Twee noten: tè tè, dan weet ik het al. Is ook helemaal niet erg. Het is toch
prachtig dat beide muzieksoorten naast elkaar bestaan."
Van Rooyen begreep als student bovendien al snel dat jazz andere technische
vaardigheden vergde dan op het conservatorium bekend was. Op zijn manier daagde hij
zijn docent uit door deze een meegebrachte plaat van Harry James of een andere
trompetvirtuoos te laten horen. Van Rooyen: "Dan zei mijn trompetleraar meneer De
Beer, ik weet het nog goed: dit is niet een normale trompet, het is er een met
glissandokleppen. Een belachelijk antwoord." Het is evident dat de docenten destijds
niet al te veel van jazz wisten. Er bestond antipathie, zegt Van Rooyen, en als ze dan
ook nog Dizzy Gillespie met zo'n dikke nek en uitpuilende wangen zagen, werd je
sowieso al meteen verslagen. (Het blazen met bolle wangen geldt als een foute techniek,
H.K.). Maar mede vanwege de hier steeds meer optredende Amerikaanse orkesten zou
men zijn gaan inzien dat jazz toch veel meer om het lijf had. "Wat denk je", zo
illustreert hij zijn uitspraak, "van de techniek die de heren lieten zien. Vroeger moest je
een reus van een kerel zijn om eerste trompet te kunnen spelen. Nou, toen ik het orkest
van Woody Herman zag, allemaal van die magere studentjes, die speelden alles een
octaaf hoger!" 85

Zoals enkele componisten destijds al wezen op de andersoortige instrumentale
technieken die in de jazz werden gehanteerd, blijkt dat dus ook uit de herinneringen van
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sommige voormalige studenten. Jazz was in zijn aard zo wezenlijk anders dan de
klassieke muziek, dat het beoefenen van jazz en klassieke muziek in het algemeen door
het conservatorium onverenigbaar werd geacht. Studenten die desondanks jazzmuziek
speelden, hielden dat in de meeste gevallen dan ook angstvallig geheim. Ook het
conservatorium zelf hulde zich als instituut omstreeks 1950 ten aanzien van de jazz in
een stilzwijgen. Dat had er enerzijds mee te maken dat de jazz als minder hoogstaande
muziek werd aangemerkt, maar daarnaast speelde ook het gemis aan voldoende
relevante kennis een rol.

Conclusie

"Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet", luidt de befaamde
dichtregel, waarmee Rudyard Kipling aangaf dat een westerling nooit de oosterse
mentaliteit zou kunnen doorgronden. Vervang East door Classical en West door Jazz en
de verhouding tussen klassieke muziek en jazz wordt door deze woorden welhaast
perfect getypeerd. De twee muziekvormen verschilden qua techniek, esthetiek, intentie
en sfeer zo hemelsbreed van elkaar dat het voor klassieke componisten en musici
bijkans onmogelijk leek zich in de belevingswereld van de jazz te verplaatsen. Omdat
jazz niet in concertzalen, maar voornamelijk in dranklokalen als dansmuziek werd
uitgevoerd werd er bovendien op neergekeken. Voeg daarbij nog de vermeende
primitieve oorsprong, een karig gebruik van het notenschrift en een onwesterse
toonvorming en het is niet verwonderlijk dat de communis opinio was dat jazz zich niet
kon meten met de klassieke muziek. Hoewel een enkeling wees op de positieve
ritmische en improvisatorische elementen van jazzmuziek, werd de jazz mede vanwege
het gebrekkig geachte niveau bij de lichte muziek ingedeeld. Die muziek zou namelijk
uitsluitend dienen ter ontspanning. Een verheven doel als het tot uitdrukking brengen
van onvergankelijke esthetische waarden op een hoogontwikkeld intellectueel niveau,
gold voor de klassieke, niet de lichte muziek. Deze laatste zocht weliswaar naar
erkenning door te trachten haar imago op te vijzelen met behulp van klassieke
componisten, maar men was ook in deze sector realistisch genoeg om te beseffen dat
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een synthese tussen klassieke en lichte muziek niet tot de serieuze mogelijkheden
behoorde.
Niettemin wil hiermee niet gezegd zijn dat er helemaal geen toenadering was. De in het
algemeen in de klassieke muziek onderontwikkelde ritmiek werd bijvoorbeeld door de
invloed van de jazz hier en daar wat sterker aangezet. Waardering en bewondering was
er daarnaast voor geavanceerde instrumentale vaardigheden, de improvisatie en de meer
symfonisch georkestreerde jazzmuziek. Enkele componisten vroegen zich dan ook af
hoe de jazz van nut zou kunnen zijn voor de klassieke muziek. Of omgekeerd de jazz
ook van de klassieke muziek zou kunnen profiteren kwam niet in de hoofden op. De
blikrichting was altijd eenzijdig. Voor het overige hield de klassieke wereld zich
afzijdig van de jazz. Afzijdigheid

bleek ook op het conservatorium de officieuze

houding ten opzichte van de jazz. Kennis en begrip van jazzmuziek waren er dikwijls
miniem. Studenten die zich in hun vrije tijd ermee onledig hielden, deden er in het
algemeen wijs aan hierover te zwijgen, temeer nog daar het spelen van jazz niet
bevorderlijk werd geacht voor een goede klassieke opleiding.
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Jazz en andere kunsten
Jazz en de schilderkunst

Een goed uitgangspunt voor de hier volgende discusssie vormt een korte karakteristiek
van een van Nederlands grootste schilders/jazzliefhebbers, Piet Mondriaan (1872-1944),
de eerste Nederlandse schilder van naam die op enig moment door de jazz was
geïnspireerd. Zijn interesse in de nieuwe muziek bleek al kort nadat hij in 1917 met zijn
geestverwant Theo van Doesburg het tijdschrift De Stijl had opgericht. De Stijl was een
avant-gardistisch kunstblad waarin ook de moderne wetenschap en cultuur in algemene
zin een plaats vonden. Mondriaan schreef in het tijdschrift niet alleen over zijn
schilderkunst, het

neoplasticisme, maar ook over de (jazz)muziek die daarmee

parallellen zou vertonen. Zowel het neoplasticisme als de jazz waren nieuwe kunsten en
zoals het neoplasticisme met een tot de essentie teruggebrachte werkelijkheid van lijnen,
vlakken en kleuren afrekende met de negentiende eeuw, zo schoof naar Mondriaans
inzicht de jazz de “oude Europese cultuur” terzijde. 1 De jazzband gebruikt, schreef hij
in 1921 in De Stijl, naast traditionele instrumenten ook nieuwe. Verder heft de jazzband
de oude harmonie steeds meer op en wordt zij bovendien gesteund door de moderne
dans als bijvoorbeeld de “shimmy”. 2 Mondriaan was naast een vurig jazzliefhebber ook
een groot liefhebber van dansen, die geen gelegenheid onbenut liet om te luisteren naar
en te dansen op jazzmuziek. Dansen was voor hem een serieuze bezigheid, als een soort
lichaamstaal het equivalent van wat hij in zijn atelier met verf en penseel tot uitdrukking
trachtte te brengen. 3 Volgens een tijdgenoot bracht hij een rechtlijnige danstechniek in
praktijk, met een strakke lichaamshouding, waarbij hij geïmproviseerde figuren niet
schuwde. 4 Zijn schilderijen tonen eenzelfde – letterlijke - rechtlijnigheid die steeds
meer zijn belangrijkste expressiemiddel zou blijken te zijn. Het spel van horizontale en
verticale lijnen kreeg na 1930 een nieuwe dimensie door zijn obsessie met de dubbele
lijn; hij liet de lijnen oplossen in blokjes die weer onderdeel vormden van grotere
vierkanten. Waar dat toe leidde is te zien op zijn twee laatste schilderijen: Broadway
Boogie Woogie en het in 1998 door Nederland aangekochte, onvoltooide

Victory

Boogie Woogie. Beide doeken werden door Mondriaan in New York vervaardigd in de
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jaren 1942-1944. Gechoqueerd door de Duitse inval van mei 1940 en niet in staat tot
schilderen, had hij de wijk genomen naar de Verenigde Staten. Het was met name de
destijds populaire boogie woogie die hem daar fascineerde. Deze pianobluesstijl wordt
gekenmerkt door een zich al maar herhalende linkerhandbegeleiding, terwijl de rechter
op dat vaste baspatroon simpele, weinig van elkaar verschillende melodische variaties
aanbrengt.
Boogie woogie vertoont in dat opzicht en om zijn hypnotiserend effect wel enige
gelijkenis met minimal music, een in het laatste kwart van de twintigste eeuw korte tijd
populair genre. 5 Boogie woogie is door Mondriaan in de hierboven genoemde
schilderijen gevisualiseerd als een schematisch, merendeels van melodische aspecten
ontdaan, muzikaal raamwerk. Alfred Appel brengt het als volgt onder woorden:
“Mondrian’s basic geometry is boogie woogie for the nonce, the left hand’s ‘vertical’
bass line ostinato (propulsive repeated figures) playing against the right hand’s
‘horizontal’ dotted eighth or sixteenth notes, heavy chords, simple riffs, tremolos, and
choruses of percussive single notes, spaced variously, positing a stop-and-go-traffic
neon-light time overview of Broadway and Times Square. 6 Het is een interessante maar
romantische visie op misschien wel de meest intrigerende schilderijen van de van elke
romantiek gespeende Mondriaan. In zekere zin vormt Victory Boogie Woogie door zijn
titelverwijzing naar de toen op handen zijnde geallieerde overwinning een verbindende
schakel met de naoorlogse nieuwe kunst in Nederland, waar we nu aandacht aan zullen
schenken

***

Die kunstvernieuwing kreeg min of meer institutioneel gestalte met de oprichting van
de Experimentele Groep Holland (EGH) in 1948. De groep was aanvankelijk een
schilderscollectief dat ondanks grote individuele verschillen van mening was dat het
roer radicaal om moest. Evenals dat het geval was op politiek en maatschappelijk
terrein, vond een aantal kunstenaars dat met de bevrijding ook op het gebied van de
kunst het oude definitief had afgedaan. Zij konden echter niet voortbouwen op de
vernieuwingsbeweging van voor de oorlog. De groep rond De Stijl, die in de jaren
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twintig internationaal furore had gemaakt en waartoe Mondriaan had behoord, voldeed
totaal niet aan de behoefte van de naoorlogse generatie. Ook het surrealisme van de
jaren dertig en het daaraan voorafgaande dadaïsme boden geen aanknopingspunten.
Beide stromingen hadden weliswaar enige navolging gekend in Nederland, maar van
verdieping in hun ideeënwereld was geen sprake geweest. Als gevolg daarvan
bevonden zich de jonge kunstenaars min of meer in een artistiek vacuüm. Bovendien
stuitten ze in de wederopbouwperiode, waarin andere zorgen de boventoon voerden, op
een wereld van onbegrip, aldus Willemijn Stokvis in haar dissertatie over COBRA. 7
Vandaar dat in 1948 Karel Appel, Corneille en Constant, allen twintigers, de handen
ineen sloegen om gezamenlijk te trachten internationaal contacten te leggen, exposities
te houden en hun ideeën via een publicatie te propageren. De groep, waarbij zich
inmiddels Theo Wolvecamp, Eugène Brands, Anton Rooskens en Constants broer, Jan
Nieuwenhuys, hadden aangesloten, breidde zich herfst 1948 uit met een drietal
gelijkgestemde dichters: Jan Elburg, Gerrit Kouwenaar en Lucebert. Het eerste nummer
van het contactblad Reflex van september 1948, bevatte een door Constant geschreven
manifest, waarin hij de denkbeelden van de groep in algemene termen vervatte. Brands
vergeleek de theoretische verantwoording van dit stuk met “het dynamisch geluid van
een Afrikaanse jungledrum.” 8 Overigens was er geen sprake van dat alle leden van de
groep unaniem achter de inhoud van Constants manifest stonden. De talloze discussies
die hierover gevoerd werden en die na publicatie gewoon doorgingen, tekende het
individualisme van de leden. Mede dankzij de internationaal georiënteerde Constant
vond er overleg plaats over nauwere samenwerking met onder anderen Deense en
Belgische experimentele kunstenaars. Als gevolg hiervan werd in november 1948
COBRA opgericht. COBRA, een acroniem gevormd naar de eerste letters van
COpenhagen, BRussel en Amsterdam, was een kunstenaarscollectief met vrijwel
dezelfde intenties als de erin opgegane EGH, namelijk: tentoonstellingen organiseren,
het onderhouden van intensieve contacten met elkaar en het publiceren van informatie.
Wat waren nu de belangrijkste ideeën van waaruit de COBRA-kunstenaars werkten?
Het allesoverheersende principe was volgens Stokvis spontane creativiteit. Dit
impliceerde dat men ten strijde trok tegen burgerlijke conventies, omdat die
verantwoordelijk werden gehouden voor het dogmatisme, het formalisme en de
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esthetische richting in de kunst. 9 Zo werd bijvoorbeeld het neoplasticisme van
Mondriaan, “die door de Cobrabeweging wel als de meest zuivere betekenis van haar
tegendeel werd beschouwd”, als steriel afgedaan. 10
COBRA hechtte groot belang aan het volkomen vrij omgaan met het materiaal waarmee
gewerkt werd. Die nieuwe omgang met het materiaal, dat als het ware partij werd in het
creatieve proces, zou halverwege de jaren vijftig uitmonden in het zogenaamde “actionpainting” van bijvoorbeeld Jackson Pollock. De spontane scheppingsdaad was primair
van belang, het resultaat kwam pas op de tweede plaats. (Deze wijze van omgaan met
het materiaal vond wat later zijn pendant in de freejazz van de jaren zestig en zeventig.
In deze jazzvorm leek men zich ook meer te bekommeren over het scheppingsproces als
zodanig dan over het eindproduct.) COBRA was ook geïnteresseerd in het spontane en
ongereglementeerde van bijvoobeeld tekeningen van kinderen en van patiënten met
psychische stoornissen. En bovenal kende de groep universele betekenis toe aan
volkskunst. Volkskunst, meende zij, bezat nog die ongerepte expressievormen die in de
officiële nationale kunstvormen onder druk van moderne cultuuropvattingen veelal
waren weggeretoucheerd. In de volksmuziek bijvoorbeeld konden we nog een vrije
verbeeldingswereld aantreffen zonder veel aandacht voor uiterlijkheden. Vandaar ook
de grote belangstelling van COBRA voor zogenoemde primitieve, exotische culturen. 11
Het overheersend belang dat aan spontaniteit werd toegekend en de verwantschap van
jazz met volksmuziek, vormen de achtergrond voor de belangstelling die een aantal
Cobraïsten voor jazzmuziek aan de dag legden.

Vooral Eugène Brands (1913-2001) legde een ware passie aan de dag voor volksmuziek
in het algemeen en jazz in het bijzonder. Reeds ver voor de oorlog verzamelde hij
muziek uit alle windstreken in de overtuiging dat deze muziek “ongedeeld” was, anders
gezegd, dat de kunstmatige scheiding tussen de categorieën klassiek en licht, zoals wij
die kennen, daar niet op van toepassing was. Er bestond in de cultuur van een bepaald
volk, zo legde hij uit in het artikel “Authentieke Volksmuziek” van februari 1949 in het
blad Reflex, maar één soort muziek die “zowel de lichte blijmoedige als de tragische
reflexen van het leven spontaan wist te vertolken.” 12 Deze muziek was dus in staat alle
gemoedstoestanden te weerspiegelen en kon door iedereen worden begrepen en naar
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waarde geschat. Brands vond dat het “intuïtief aanvoelen” van muziek te preferen was
boven het zich verdiepen in de technische aspecten ervan, omdat dit laatste “eerder een
sta-in-de-weg vormt dan een voordeel.” 13 Deze uitspraak ligt geheel in de lijn van het
algemene verzet van COBRA tegen elke vorm van intellectualisme in de kunst.
Jazz past perfect in dit kader, zeker gezien het feit dat de “real” jazz destijds, overigens
ten onrechte, als volksmuziek werd gedefinieerd. De real jazz van King Oliver, Louis
Armstrong, Jelly Roll Morton en ook spirituals en vocale blues uit de jaren twintig
hadden Brands’ speciale aandacht. Hij had, meer in het algemeen, een sterke voorkeur
voor zwarte jazzmusici, die hij volgens dochter Eugénie veel muzikaler, ritmischer en
dynamischer vond dan hun blanke collega’s. 14 Armstrong en Duke Ellington maakten in
de jaren twintig en dertig, vertelde hij het tijdschrift Jazz Nu in 1999, hun beste muziek.
“Wat een feeling had Armstrong op die platen, grandioos! Aan het eind van de jaren
dertig was het over, toen werd hij (Armstrong) commercieel.” 15
Brands genoot zo intens van jazz en andere “volksmuziek” dat hij een breder publiek
ermee in aanraking wilde brengen door het houden van lezingen. Her en der in het land
werden geïnteresseerden vergast op medleys ethnische klanken, waarbij muziek
hoofdzaak en tekst bijzaak was. Ook verzorgde hij tijdens COBRA-manifestaties de
bijpassende achtergrondmuziek, wat trouwens niet altijd

in even goede harmonie

verliep. Toen bijvoorbeeld bij de opening van de grote COBRA-tentoonstelling in het
Stedelijk te Amsterdam in 1949 een vechtpartij uitbrak, vreesde Brands voor zijn
grammofoonplaten. Slechts met een dosis geluk en alert handelen wist hij onherstelbare
schade te voorkomen. 16
De jazz had in de jaren na 1945 duidelijk invloed op zijn werk. Hij luisterde er veel naar
en sprak er altijd over. Volgens Eugénie schilderde hij met een jazzgevoel in het hoofd.
Ofschoon dat niet betekende dat er notenbalken of jazzmuzikanten op het doek
verschenen, is het zeker relevant voor zijn creatieve productie als we in aanmerking
nemen, zoals Constant in zijn manifest had beklemtoond, dat “de voortbrengingsdaad
van veel grotere betekenis is dan het voortgebrachte (...).” 17 Het pure van de jazz uit de
jaren twintig trok Brands bijzonder aan. Dat vormde ook de brug met zijn manier van
schilderen: niet intellectueel geconstrueerd, maar geschapen vanuit de emotie. Zoals de
New Orleans-muzikanten direct hun gevoelens verklankten, zo bracht Brands die
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gevoelens over op het linnen. Omdat met de bebop jazz niet langer primitief genoemd
kon worden, hield Brands mogelijk niet van bebop. Hij luisterde, hoe dan ook, nooit
naar jazzmuziek als hij aan het werk was. Wanneer hij (jazz)muziek hoorde, stopte hij
met schilderen - en andersom, vertelde hij Jazz Nu: “het ging bij mij niet samen, het
leidde me te veel af.” 18 Dat lag bij Karel Appel anders.

Van Karel Appel (1921-2006) is bekend dat zijn scheppingskunst juist gedijde met
jazzmuziek op de voor- of achtergrond. De muziek kon hem blijkens een citaat in Karel
Appel, schilder van Hugo Claus niet luidruchtig genoeg zijn: “Als ik werk moet ik ook
lawaai hebben, jazz, geschreeuw. Ik heb altijd platen draaien van Jimmy Rushing of van
Count Basie.” 19 Nu is dit boek van 1964 en 1964 waren er elpees met een speelduur van
zo’n twintig minuten per kant. In de jaren na de oorlog bestonden er alleen nog maar
78-toeren platen en het is niet aannemelijk dat Appel elke twee à drie minuten zijn
schildersezel verliet om een nieuwe plaat op te zetten. Radiomuziek was natuurlijk ook
een mogelijkheid, al kon hij dan niet te kieskeurig zijn. Cathérine van Houts beschrijft
in haar biografie hoe Appel muziek gebruikte: “Tijdens het schilderen zonder model zet
hij altijd zijn radio of gramofoon zo hard en overheersend aan dat hij niet kan denken
(...). Gedachten worden uitgeschakeld; hij laat zich overspoelen en stimuleren door dat
enorme geluid, dat losbarst in vrije composities en in directe, spontane improvisaties,
die hem op zijn doeken aanzetten tot even vrije, pasteuze en ruimtelijke composities.” 20
Hoewel deze passage Appels schilderspraktijk in het New York van 1957 beschrijft,
maakt zij goed duidelijk hoe Appel zich kon concentreren op zijn creatieve impulsen bij
gratie van de bijna oorverdovende harde muziek en dat die muziek ook aan die
creativiteit bijdroeg. Van Houts vergelijkt Appels werkwijze met de manier waarop
Count Basie vanachter de piano zijn band bestierde. Met een enkele uitstekend getimede
noot wist deze de ritmiek van de band te veranderen en het evenwicht te herstellen:
“Meegevoerd door het opzwepende ritme van de jazzmuziek knijpt hij een tube bijvoorbeeld cadmiumrood, ter waarde van honderd dollar - in één keer leeg. Tssjuuuut.
En op het moment dat hij Basies aanslag hoort - pieeeng - geeft Appel een klap met een
kwast. Paaang! Het sein om het ritme van zijn schildersbewegingen op het doek te
laten stollen in een dreun van een verfveeg, of in een lik met de duim.” 21
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Deze direct door jazz geïnspireerde schilderstijl is niet van de ene dag op de andere
ontstaan. Appels minimale financiële armslag verhinderde aanvankelijk bijvoorbeeld
het overdadig gebruik van verf. Pas nadat hij over ruimere geldelijke middelen
beschikte, kon hij de materie echt goed te lijf. Freddy de Vree vergelijkt Appels gebruik
van diens handen met die van een pianist: “Met de linker perst hij de tube uit, met de
rechterhand (waarin paletmes, schraper, penseel, niets) werkt hij het beeld verder af. Als
een pianist staat hij daar te spelen met zijn kleuren, diepe akkoorden en clusters van
kleur links, verfijnde varianten van vorm en detail rechts.” 22
Ook bij Appel telde het resultaat minder dan het gevecht met de materie zelf, alhoewel
dat eindproduct wel degelijk wordt gestuurd. Van Houts beschrijft de totstandkoming
van een schilderij in het jaar 1948 met het begrip serendipiteit. Zonder vooropgezet plan
zet hij zich aan de arbeid: “Al schilderend stuit hij op onverwachte vormen die hij de
ene keer meer tot hun recht laat komen, een andere keer juist aan het oog onttrekt (...)
Zijn doeken hebben geen vaste boven-, zij-, of onderkant (...) Tijdens het schilderen
kantelt hij een doek op zijn zij of zet het op zijn kop, om dan op iets te stuiten dat hem
inspireert tot verder uitwerken. Dienen zich in eerste instantie een ezelachtige figuur en
een vliegend beest aan, dan kan het draaien tot gevolg hebben dat Appels ogen daarin
een staand mannetje ontdekken. Een ongezochte vondst.” 23 De parallel met solerende
jazzmusici ligt ook hier voor het grijpen. Maar het artistieke verloop voltrekt zich niet
volgens het principe van vrije improvisatie, zoals dat bij de freejazz nogal eens het
geval was. (In de freejazz, de naam zegt het al, was de solist niet langer gebonden door
het akkoordenschema, maar kon hij geheel vrij improviseren). Appel selecteerde en
regisseerde wat hem inviel totdat er iets ontstond dat zijn goedkeuring kon wegdragen,
net als een jazzsolist al improviserend schiftend optreedt. De goede jazzsolist rijgt ook
niet alles ongecoördineerd aan elkaar, maar zoekt bewust of onbewust naar logische
samenhang.
Appels interesse in jazz dateerde al vanaf het begin van de oorlogstijd. Als onregelmatig
bezoeker van een Amsterdams café waar clandestien jazzplaten werden gedraaid,
hoorde hij de muziek van onder anderen Louis Armstrong, Kid Ory en de Surinaamse
Nederlander Kid Dynamite. 24 Na de bevrijding waren het Eugène Brands en de
architect Aldo van Eyck die niet alleen een voorliefde voor avant-gardistische
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schilderkunst met hem deelden, maar hem ook verder inwijdden in de jazz. Hun
opnamen van New Orleans-jazz, boogie woogie en exotische muziekculturen leken voor
Appel te fungeren als een soort van referentiepunt. En toen hij in 1949 voor het eerst in
Parijs vertoefde, kon hij zijn hart ophalen aan de jazz zoals die werd gebracht door
Claude Luter et ses Lorientais. In een brief beschreef hij zijn belevenissen aan vriend
Van Eyck: “s Nachts zitten we in zijn club, dan jitterbuggen ze als wilden; om twee uur
‘s nachts treedt er een negerin op en dan komt de hele boel in extase, alles schreeuwt en
brult...” 25 Over de muziek zelf schreef hij geen woord, maar des te meer over de
ambiance, die kennelijk wel zo interessant was. Hij was nog steeds in de jazzwereld
geinteresseerd in 1958 toen hij inmiddels geregeld in Frankrijk verbleef. Van Houts
noteert: “In de Cave Le Vieux Colombier ziet hij Claude Luter en Sidney Bechet spelen.
Er wordt driftig aan jitterbuggen gedaan, waarbij de mannen hun danspartners, kleine
kokette en gespierde Parisiennes, over hun hoofd heen de lucht in gooien.” 26 De
sensationele omgeving waarin jazz ten gehore werd gebracht had op de kunstenaar
Appel met zijn vaak ook sensationele doeken een inspirerende werking. Dat kunnen we
zien op bijvoorbeeld het Jazzmuzikanten, of de collage Jazz, beide uit 1948.
Ondanks dit alles dient Appels belangstelling voor de jazz wellicht gerelativeerd te
worden en in de juiste context geplaatst te worden. Eugène Brands suggereert dit
bijvoorbeeld in het reeds genoemde interview met Jazz Nu: “Eigenlijk heb ik van mijn
collega-schilders toen weinig van hun belangstelling voor jazz gemerkt. Ook van Appel
niet. Ze praatten altijd over schilderkunst. Alleen Lucebert wist er heel veel van.” 27 Hoe
het ook geweest moge zijn, jazz speelde omstreeks 1950 zeker een rol in het
schildersleven van Karel Appel. Het is alleen de vraag hoe diep die belangstelling voor
de muziek werkelijk ging. Vermoedelijk zal, zoals dat bij velen het geval was, zowel de
intensiteit waarmee de jazz tot klinken komt als de ambiance ervan de
aantrekkingskracht voor een flink deel hebben bepaald. Een andere kwestie is hoe een
mogelijke geïnspireerdheid door de jazzmuziek in zijn werk gestalte heeft gekregen.
Appel zou die vraag mogelijk alleen hebben kunnen beantwoorden door er een
“filosofische sessie aan te wijden”,( Dit waren Appels exacte woorden, HK) waarvoor
hem, zo liet hij mij weten, de tijd ontbrak. 28
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Behalve Brands en Appel was verder alleen de zijdelings bij COBRA betrokken
Lucebert (1924-1994) door jazz beïnvloed. Constant hield wel van jazz en noemt
zichzelf geen leek op dat gebied. Ook hij was erbij, in de Parijse caves, toen het orkest
van Claude Luter en de Amerikaanse sopraansaxofonist Sidney Bechet circa 1950 de
revivaljazz tot klinken brachten. Maar de muziek heeft zijn werk niet beïnvloed.
Corneille (1922) was volgens Constant niet zo van jazz gecharmeerd. 29
Toch moet de jazz, omdat hij onlosmakelijk verbonden was met het algemene culturele
klimaat van het naoorlogse Parijs, op zijn minst indirect invloed uitgeoefend hebben.
Ook Clasina Douma, de ex-echtgenote van Theo Wolvecamp (1925-1992), is hiervan
overtuigd: “Er is niemand van die generatie die niet mede gevormd is door de jazz en
het existentiële denken van Sartre. Destijds was het zeer en vogue om met de mooi in
het zwart geklede existentialisten in de keldertjes naar jazz te luisteren. Maar een
rechtstreekse verbinding met de jazz is bij Theo niet aanwijsbaar. Het ritme van de jazz,
de vrijheid en de improvisatie waren zaken die hem aanspraken. Improvisatie was bij
hem het sleutelwoord, dat was voor hem heel essentieel. Hij begreep dat de jazz daar
een beroep op deed; het was een zielsovereenkomst.” 30 We zien ook bij Wolvecamp
geen directe invloed van de jazz, maar wel, evenals bij zijn kunstbroeders, een sterk
besef van de tijdgeest.
Een naar eigen oordeel duidelijk door jazz beïnvloede schilder is Jef Diederen (1920).
Al voor de oorlog hoorde hij in zijn geboortestreek Zuid-Limburg dikwijls op zondag
jazzmuziek via een Luxemburgse zender. Na 1945 groeide de invloed van de jazz op
zijn werk gaandeweg. Diederen: “Als ik een stukje jazz hoor, voel ik meteen
verwantschap en denk ik in kleuren, dunne of dikke kleuren, vol of massief. Stemming
speelt hierbij ook een rol - droefgeestig of opgewekt. Veel instrumenten betekenen veel
kleur. Je legt de instrumenten uit in een beeld van apart staande kleuren.” 31 Maar ook de
ritmiek van de jazz had voor Diederen zijn geschilderde equivalent. Door middel van
langere of kortere strepen en punten kon het muzikaal-ritmisch verloop worden
weergegeven. Tenslotte lag er ook een relatie met het formaat van een doek: “Het gaat
erom hoe de expansie van de muziek op je inwerkt, bezit van je neemt. Als je de jazz als
ingrijpend ervaart, brengt dat een groter formaat doek met zich mee dan wanneer je, zeg
maar, een kleine compositie hoort. Je moet de expansie van de muziek kwijt kunnen, je
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moet meer ruimte hebben.” 32 Zonder de jazz zouden zijn schilderstukken, meent
Diederen stellig, anders zijn geweest: “De muziek brengt je tot nieuwe vormen waar je
anders niet op zou zijn gekomen.. Het is een kwestie van kijken en zien, maar
onbenoembaar.” 33

Die onbenoembaarheid maakt het overigens niet eenvoudig om eenduidig jazzinvloeden op de beeldende kunsten vast te stellen. Samenvattend kunnen we zeggen dat
Karel Appel, Eugène Brands en Jef Diederen in hun artistieke expressie door de jazz
werden beïnvloed. Voor Appel leek het spontaan expressieve van de jazz direct relevant
voor zijn exuberante wijze van schilderen. Brands onderging, zonder daarop expliciet te
reflecteren, de invloed van de (oude) jazz. Hoe dat in zijn doeken tot uitdrukking komt
is overigens niet aanwijsbaar. Diederen stelde heel expliciet dat jazzmuziek bij hem
verbeeld werd via formaat, kleuren, lijnen en punten. Hij is het minst vaag in zijn
concretisering van de invloed van jazz.

Literatuur en jazz

De Vijftigers vormden een groep dichters die vanaf eind jaren veertig door middel van
provocerende experimenten het publiek wakker wilde schudden. In zijn standaardwerk
over de beweging van Vijftig, Het komplot der Vijftigers (1979), stelt R.L.K. Fokkema
dat de Experimentele Groep Holland van grote betekenis is geweest voor de nieuwe
literaire beweging. Deze kort na haar oprichting tot COBRA toegetreden groep bood
een klimaat waarin de Vijftigers zich thuis konden voelen. Er was een
gemeenschappelijk levensgevoel dat hen met elkaar verbond. 34 Dat levensgevoel
vertaalde zich weer in een bepaalde levensstijl, namelijk die van de antiburgerlijke
bohémien met een grondige afkeer van regels, sympathie voor gedrag dat indruiste
tegen de vigerende waarden en normen, en een sterke hang naar authenticiteit op elk
gebied. 35
Zoals de EGH zich eerder had gekeerd tegen de vooroorlogse conventies en de
vastgelopen esthetiek die echte creativiteit in de weg stonden, toonden ook de Vijftigers
zich wars van de poëticale traditie. De dichters weigerden uit te gaan van vooropgezette
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thema’s of ideeën, maar wilden via het experiment in en met de taal ontdekken waar ze
zich voordien niet van bewust waren. 36 Ze wensten zich daarbij niet belemmerd te
voelen door bestaande dichtvormen, regels ten aanzien van interpunctie of
enjambement en andere voorschriften. Van een vlucht uit de werkelijkheid, van het
wegdromen naar of het mijmeren over romantisch geluk, moesten zij evenmin iets
hebben.

Zij

wilden

daarentegen

de

werkelijkheid

bezingen

en

met

die

ervaringswerkelijkheid in al haar facetten een confrontatie aangaan. 37 Ook de Vijftigers
beklemtoonden het belang van spontaniteit, dat wil zeggen het gebruik van spontaan
opgekomen associatieve klanken, woorden en beelden. 38 Dit alles stond tenslotte in
dienst van oorspronkelijkheid en authenticiteit. Het is dan ook niet verrassend dat ook
de Vijftigers een voorkeur voor jazz aan de dag legden. 39

***
In 1949 schreef Gerrit Kouwenaar “Bessie Smith”, een lofzang op de keizerin van de
blues, zoals ze wel genoemd werd. 40 Kouwenaar is, zo blijkt uit het aantal malen dat het
woord “stem” of samenstellingen en afleidingen ervan wordt gebruikt, gepreoccupeerd
met haar geweldige vocale capaciteiten. Het gedicht is het eerste experimentele
jazzgedicht van na de oorlog en Kouwenaars enige. Hij heeft het gedicht nooit officieel
in een bundel opgenomen en we mogen misschien voorzichtig concluderen dat hij er
zelf niet erg tevreden over was.
De derde man van het dichterlijke driemanschap binnen de Experimentele Groep
Holland en tevens de verbindende schakel met de Vijftigers, was Lucebert. Zagen we al
dat hij in de periode 1945-1952 geen door jazz geïnspireerde schilderijen heeft
vervaardigd, ook de belangstelling die hij in zijn in die tijd ontstane gedichten voor jazz
aan de dag legt is miniem. Slechts één gedicht, “Voor de dichter G.K”, van 1950,
kunnen we als een jazzgedicht opvatten. 41 We kunnen het tegelijkertijd opvatten als een
manifest voor zowel de nieuwe poëzie als de jazz. Want Lucebert reageert op
Kouwenaars “Bessie Smith”, zoals gezegd een gedicht waarin het volumineuze
stemgeluid van de zangeres een centrale plek inneemt, met de slotregel “geef ons de
volle borst van bessie smith”. Het is een steunbetuiging van de kersverse jazzliefhebber

11

Lucebert, die zegt de jazz het jaar ervoor of pas in 1950, hij kan zich dat precies
herinneren, ten huize van collega Remco Campert te hebben ontdekt. 42
De Keizer der Vijftigers, zoals zijn eretitel luidde, toonde zich naderhand een liefhebber
die beschikte over grote kennis van zaken. Lucebert hield van alle stijlperioden, vanaf
de vroege bigbandjazz van Duke Ellington en Fletcher Henderson tot en met de freejazz
uit de jaren zeventig van het Art Ensemble of Chicago. Duizenden platen telde zijn
collectie en tijdens het werk luisterde hij vaak naar jazzmuziek ter stimulering. Want,
vertelde hij in 1987 de Volkskrant, “Bij het maken van gedichten is ritme voor mij heel
belangrijk. Ik ben een ouderwetse dichter in dat opzicht: het metrum en het ritme. En de
ademhaling: hoeveel adem heb je nodig voor een bepaalde regel, en bekt dat goed ten
opzichte van de regels die erop volgen. Misschien is het een overdreven uitdrukking,
maar toch een soort muzikale benadering, een compositorische benadering.” 43
Luceberts dichtkunst steunt dus onder andere op ritmiek en metrum, beide belangrijk
voor het gedicht (de compositie) als geheel. En in 1999 trok Gillis Dorleijn deze lijn
nog aanmerkelijk verder door, door te stellen dat de poëzie van Lucebert op jazz lijkt.
Hij is als een “blower die net als een jazzmusicus in de performance zijn werk doet.” 44
Dorleijn doelt hierbij vooral op het feit dat Luceberts gedichten het best tot hun recht
komen als ze voorgedragen worden. Pas dan worden de intenties van de dichter volledig
duidelijk. Het improviseren in de jazz en dan met name het lineaire improviseren
waarbij de solist idealiter melodische flarden tot een coherente muzikale visie smeedt,
vindt in Luceberts poëzie een pendant. Dorleijn: “De verbindingen tussen de
woordgroepen zijn vaak associatief gemotiveerd.” 45 Klanknuances en verrassende
beelden volgen elkaar in een logische samenhang op, zoals dat het geval is in een
jazzsolo. Maar deze interessante ontwikkeling zou zich pas in de loop van de jaren
vijftig en zestig voordoen in het werk van Lucebert.
Jan Hanlo (1912-1969), om zijn “principiële eigenzinnigheid” niet van harte tot de
Vijftigers gerekend, was een groot jazzliefhebber. 46 Al in 1932 deed hij van zich
spreken via een ingezonden stuk in De Jazzwereld waarin hij in de bres sprong voor
Louis Armstrong. De trompettist werd een surplus aan techniek verweten dat ten koste
zou gaan van pure muzikaliteit. Hanlo, die met dit stuk voor het eerst naar buiten trad,
weersprak deze opvatting. 47 Hij was voorts bovenmatig geïnteresseerd in de blanke
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Chicago jazz van de jaren twintig. In 1967 heeft hij dat allemaal uitvoerig uitgelegd in
een artikel “Over jazz”, waaruit bleek dat hij niet alleen goed was ingevoerd in de
jazzgeschiedenis, maar ook op een veelzijdige smaak kon bogen. 48
Hanlo’s eerste gedicht, van 1949, “Zo is de Improvisatie”, heeft inhoudelijk niets met
jazz van doen. Maar het illustreert wel op een bijzondere manier het verschijnsel
improvisatie. Het onvoorspelbare gedrag van de dichter, op een bepaald moment,
vergelijkt hij met dat van een troep vogels in het luchtruim. De gedragingen van beide
zijn onvoorspelbaar en uniek. Evenzo is een geïmproviseerde jazzsolo nooit identiek
aan wat voorafging of zal volgen. 49 In het tweede gedicht uit 1949, “‘s Morgens”, fluit
de dichter bij het krieken der dag een parafrase op de “St. Louis Blues”. Maar de echte
improvisators, weet de dichter en vogelkenner Hanlo, zijn natuurlijk de lijsters. En wat
hij heimelijk hoopt wordt na verloop van tijd bewaarheid: de fluitende dichter en de
zingende vogel lijken op elkaar. 50
Ook Vijftiger Simon Vinkenoog (1928) schreef in de eerste jaren na de oorlog slechts
één jazzgedicht: “Thelonious Monk” uit 1951. 51 Vinkenoog stelde in datzelfde jaar een
bundel gedichten van de experimentelen samen met de titel Atonaal, die als een tableau
de la troupe van de Vijftigers kan gelden. In die bloemlezing verscheen ook dat
merkwaardige gedicht over die al even merkwaardige jazzpianist en -componist. De
aanvankelijk slecht begrepen Monk was iemand die zijn eigen gang ging en wiens
eigengereide muziek slechts in kleine kring waardering genoot – een zogeheten
musicians’ musician. Vinkenoog improviseert een impressie van Monk met een
diversiteit van elementen die elkaar als een freejazzsolo opvolgen. Als ooit de door
hemzelf geformuleerde definitie van dichten als “het reiken naar het hoogste en het
onbereikbare” van toepassing is geweest op zijn werk, dan wellicht in dit gedicht over
Monk. 52
Vinkenoogs liefde voor de jazz dateert van de oorlogsjaren: “Ik zeg weleens de jazz
heeft me het leven gered. Ik wil er niet melodramatisch over doen, maar ik maakte de
hongerwinter in Amsterdam mee. En één of twee uur per dag was er radiodistributie.
Tussen alle schmaltz uit Duitsland kwam zo nu en dan Django Reinhardt door. Dan had
je het gevoel dat je bloed weer ging stromen, een zeer noodzakelijke geestelijke
opkikker in een tijd van honger, armoede en kou.” 53 Na de bevrijding hoorde hij eerst
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van dixieland en swing. Remco Campert zette hem vervolgens op het spoor van Charlie
Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis en Thelonious Monk. 54 Van ongeveer 1948 tot
1956 woonde en werkte hij met onderbrekingen in Parijs bij de UNESCO. Daar maakte
hij de onverkwikkelijke vete tussen aanhangers van de conventionele jazz en die van de
bebop mee. In het door hemzelf geredigeerde en uitgegeven blad Blurb zegt hij in 1951
daar niet over te willen schrijven, maar levert er desondanks kritiek op: “Het is te
belachelijk dat zij die over de jazz ingelicht willen worden en daarvoor de Franse
vakpers op dit gebied lezen, zich eerst door een onontwarbare kluwen van persoonlijke
twisten heen moeten werken.” 55 Dat er naast de Hotclub de France van Hugues Panassié
ook een Fédération des Hot Clubs de France bestond met een fraai uitgegeven
maandblad, Jazz Hot, was hem een gruwel. Want of het nu New Orleans jazz of bebop
was, “ik vond het allemaal even mooi.” 56
Wat was de overeenkomst tussen de nieuwe poëzie en de jazz? Vinkenoog noemt
allereerst het improviseren. Verder het spontane, het openstaan voor het nieuwe, het
grenzen verkennen en verleggen. Hij zegt nog altijd graag te improviseren zoals een
jazzmuzikant dat doet. Maar dichten is toch inspannend geestelijk werk, het wikken en
wegen van woorden. Valt dat wel te rijmen met improviseren? Vinkenoog: “Nee, maar
elke keer dat je een gedicht voorleest kun je er weer een improvisatie van maken. Zoals
jazzmuzikanten steeds weer improviseren op standards. Zo hoop je dat op een gegeven
moment elk woord dat je zegt poëzie is. Dat het jazz is. ‘It don’t mean a thing if it ain’t
got that swing.’ Ik probeer altijd swingend door het leven te gaan: ‘de wereld swingt als
de pest,/ de rest/ is gemompel van bedelaars’, zijn voor mij klassieke regels uit een
gedicht van Remco Campert.” 57 Deze ontboezeming vormt op zichzelf al bijna een
improvisatie. Zij suggereert dat Vinkenoogs poëzie voor wat het improvisatie-element
betreft, alleen als zij voorgedragen wordt met het maken van jazzmuziek te vergelijken
zou zijn. Wat gepubliceerd is moet daarentegen worden beschouwd als een
vastliggende compositie, een product dat evenals een muzikale compositie door een
sturend proces van ordenen en selecteren tot stand komt.
Veruit de belangrijkste dichter van jazzpoëzie destijds, zeker ook kwantitatief gezien,
was Remco Campert (1929). Van alle Vijftigers en overige experimentelen speelde bij
hem jazz de grootste rol. Al direct na de oorlog leerde hij de jazz kennen op de
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middelbare school in Amsterdam. Veelvuldig was hij te vinden in de jazzclubs
Sheherazade en Casablanca, waar hij vaderlandse grootheden als zangeres Ria Joy,
drummer Wessel Ilcken, saxofonist Kid Dynamite en trompettist Nedley Elstak
bewonderde.Vooral de bebop, die radicaal brak met de vooroorlogse standaarden,
veroorzaakte bij Campert een cultuurschok: “het gaf me een schok, het zweet brak me
uit toen ik die voor het eerst hoorde.(...) ik dacht dat ik gek werd, van geluk dan. (...) ik
geloof wel dat dat mijn eerste kunstervaring was.” 58 Campert herkende in die bebop iets
dat aansloot bij zijn ambities als dichter. Deze lotsverbondenheid, die hij tevens aantrof
bij de Parijse existentialisten, bracht hij ook tot uiting in uiterlijke aspecten als kleding
en haardracht: “Ik kleedde me als existentialist: zwarte truien, lange broeken met korte
pijpen.(...) Onder invloed van de jazzmuzikanten die ik bewonderde, liet ik een klein
sikje staan. Je haar liet je óf heel lang groeien, óf in crew cut of en brosse knippen.” 59
Het solokarakter van de jazz heeft Campert als dichter tot voorbeeld gediend. Maar de
invloed van de jazzmuziek heeft, zo vertelde hij W.M. Roggeman in 1983, geen verdere
rol gespeeld. 60
Zijn debuutbundel Ten Lessons with Timothy bevatte het gelijkluidende lange gedicht
dat oorspronkelijk in eigen beheer in 1950 was uitgegeven. Het jaar erop verscheen het
in Podium, terwijl delen ervan later in weer andere publicaties opdoken. 61 De titel
verwijst naar een opname voor het label Gotham van het septet van klarinettist Tony
Scott uit 1946, waarvan onder anderen trompettist Dizzy Gillespie, trombonist Trummy
Young en saxofonist Ben Webster deel uitmaakten. Overigens vormen alleen de titel en
de in het tiende gedeelte voorkomende regels: (...)”luister liever/ naar het teveel aan
muziek/ uit de glazen piano in het onderstuk/ de glazen piano van papa Tristano”(...)
verwijzingen naar de jazz. Lennie Tristano was een van de jazzmainstream afwijkende
pianist, die bewust de ritmische basis van de jazz verwaarloosde. Met zijn nogal
cerebrale muziek genoten hij en zijn kleine, maar trouwe schare volgelingen in de jaren
vijftig niettemin korte tijd enige populariteit. Wat Campert echter met “glazen” piano
bedoelt is onduidelijk. Want transparant is die muziek allerminst. Ook Bernlef, die het
fragment gebruikte als motto voor zijn in 1981 gepubliceerde essay over Tristano,
verschaft hierover geen klaarheid. 62
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“Lullaby for a bebop baby”, van hetzelfde jaar, is van een geheel andere orde. 63 Het
lijkt een geijkte, in de jazz welbekende opzet van een te spelen nummer te volgen:
thema - soli - thema. Campert conformeert zich aan deze formule, maar uitsluitend deze
opzet en de titel verwijzen naar jazzmuziek. Inhoudelijk heeft het gedicht met jazz niets
van doen, of het zouden de “zachtjes te spelen/ aangeschoten vogelklanken” moeten zijn
die we met wat verbeeldingskracht op Charlie “Bird” Parker zouden kunnen betrekken.
Eveneens uit 1951 stamt “Jam-session”, net als het vorige gedicht een improvisatie,
maar nu die van een jamsession waarbij ter plekke muziek bedacht wordt op bekende
akkoordenschema’s. 64 Het volgende jaar, 1952, was een vruchtbaar jaar voor
Campertiaanse jazzpoëzie. Een gedicht voor fluit, tenorsax, drums en een mannenstem,
“Bopology”, is andermaal op te vatten als een improvisatie. 65 Tenorsax en fluit, die
ergens halverwege het gedicht gezelschap krijgen van trompet en trombone, proberen
een fraaie solo af te leveren. Maar omdat bebop aanvankelijk een nogal driftige,
nerveuze muziek was, springt de improvisatie - zo lijkt het - hier van de hak op de tak.
De drummer, wiens taak het is de solostemmen van ritmische stuwing te voorzien,
houdt hierbij zowel in een jazzband als ook in Camperts gedicht schijnbaar het hoofd
koel. Dat valt tenminste af te leiden uit een tekst van merendeels korte klanken, die een
ritmiek suggereren.

De mannenstem tenslotte is wellicht bedoeld als verbindende

schakel met de echte bebop: “stille straten/ vullen met mijn oe/ oe bop sh’bam/ oel jie
koe/ ta oelja boeliap/ ba ielja trie/ tro/ helena”. 66 Dergelijke gezongen merendeels
betekenisloze syllaben staan in de jazz bekend als scat. Met name in de beginperiode
van de bop werd dit scatten veelvuldig gehoord. Campert besloot het jaar 1952 met drie
aan de jazz gerelateerde gedichten: “Water”, “Avond” en

“Gaan”. 67 Alle zijn

geïnspireerd op negrospirituals, liederen met zowel religieuze, morele, alsook
vrijheidslievende dimensies. 68 Met de oorspronkelijke spirituals heeft dit drietal
gedichten echter weinig van doen.
De experimentele dichters voelden verwantschap met de jazz, omdat jazzmuziek
evenals de poëzie die zij voorstonden veel waarde hechtte aan spontaniteit, improvisatie
en authenticiteit. Daarnaast vormden het antiburgerlijke karakter van de jazz en de dito
levenswijze van zijn musici een extra reden voor solidariteit. Want net als de jazz en
zijn musici plaatsten ook de experimentelen zich door hun drang om met het oude te
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breken buiten de gevestigde orde. In de besproken gedichten zijn in het algemeen
woord- en klankassociaties en andere min of meer spontane elementen vergelijkbaar
met het resultaat van improvisatie in de jazz. Maar anderzijds is het schrijven van een
gedicht, waarbij elk woord of zelfs elke klank weloverwogen op zijn bruikbaarheid
wordt getoetst, niet goed vergelijkbaar met het spelen van een ter plekke verzonnen
jazzsolo. De liefde voor de muziek was dikwijls de belangrijkste beweegreden voor het
schrijven van een naar de jazz verwijzend gedicht. Een daadwerkelijke invloed van de
jazz op het dichten zelf is, als we afzien van de poëzie van Lucebert vanaf de late jaren
vijftig, echter niet aantoonbaar.

In de Nederlandse romanliteratuur van de periode 1945-1952 komen slechts drie boeken
voor waarin jazz

genoemd wordt. Dat vormt op de totale romanproductie een

verwaarloosbaar aantal. Het is verder weinig zinvol deze drie aan een analyse te
onderwerpen, omdat de jazz er alleen maar een anekdotische rol in speelt. 69

Jazz en dans

Ofschoon het swingen en jiven na de bevrijding hoogtij vierde, was er rondom 1950
nauwelijks sprake van een relatie tussen jazz en de serieuze dans. Ook al waren er
dansscholen waar men de jive kon leren, instituten waar op serieus artistiek niveau
onderwijs in op jazz en verwante genres gebaseerde dans en/of balletkunst werd
verzorgd bestonden niet. Het enige waarmee Nederland destijds kon kennismaken was
de theaterdansshow van Katherine Dunham, een ethnologe, choreografe en danseres die
onder andere beoogde met haar shows misvattingen recht te zetten. Katherine Dunham
(1909-2006) bestreed de opvatting dat muziek en dans raciaal bepaald zouden zijn. Als
zwarten al danstalent leken te hebben, dan had dat veeleer een culturele oorzaak en niet
een biologische 70 Door training, choreografische structuur en presentatie toonde zij het
publiek dansentertainment dat door een evenwichtige combinatie van expressie en
vakmanschap veel meer was dan primitief zwart amusement. Met haar show Caribbean
Rhapsody maakte Dunham in 1949 een toernee door Europa. Ook in Nederland werden
enkele voorstellingen gegeven naar aanleiding waarvan in het blad Danskroniek
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inleidende artikelen en verslagen verschenen. Dunhams opvattingen stuitten vooralsnog
op onbegrip: “Muziek en dans zitten de neger in het bloed”, merkte recensent Bernard
IJzerdraat op. 71 Deze vermeende eigenschappen waren volgens hem te danken aan het
feit dat in Afrika muziek en dans deel uitmaakte van het dagelijks leven. Ook was hem
de grote spontaniteit van de dansers opgevallen, wat zich overigens niet goed liet rijmen
met Dunhams uiterst zorgvuldige en gedisciplineerde choreografie. Deze dansen
toonden volgens IJzerdraat vanwege hun mannelijke kracht en esthetische vrouwelijke
lichaamsbewegingen een eenheid die in het leven zelf wortelde. 72 Vitaliteit was het
begrip waarmee hij deze dansshow typeerde.
Beryl de Zoete spitste in hetzelfde nummer haar “overpeinzingen” toe op enkele
onderdelen van de show. Zo werd volgens haar in wat zij het onderdeel de “twintiger
jaren” noemt, de karikatuur die de blanken destijds van de jazz hebben gemaakt,
onderuit gehaald. Overigens vermeldt zij niet hoe dat gestalte kreeg. Wel noemde ze in
dit verband het “Shango”-nummer dat zonder twijfel door blanke “jazz-maniakken als
barbaars zou worden beschouwd.” 73 Ook nu weer gaf ze geen nadere uitleg. De Zoete
was verder opgetogen over het tweede deel van de Rhapsody, “L’Ag’ya”, een
dansdrama dat een opmerkelijk product was “van de coördinatie van authentieke
volksdansen, menselijke hartstochten en bijgeloof, dat een betoverend en machtig
toneelspectakel vormt.” 74
Danskunst die enigermate aan jazz gerelateerd is, was na de oorlog een tamelijk
onbekend fenomeen, alleen zo nu en dan in verwaterde vorm te zien als clubacts en in
revue- en musicalproducties. Zo berichtte Muziek in 1946 over het danspaar “de
Martini’s”, dat in Nederlandse en buitenlandse clubs een mengeling van zelfontworpen
versies van dansen

als de foxtrot, rumba, jigwalk en jitterbug liet zien. Ook meldde

het blad dat er in enkele grote steden dansavonden waren georganiseerd, waar
buitenlandse paren onder andere op moderne swingmuziek de boogie woogie hadden
gedemonstreerd. Ten slotte vestigde het blad de aandacht op enkele films waarin de
danser Fred Astaire bewonderd kon worden. 75

***
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In de jaren veertig en nog lang erna werd dansen op jazzmuziek beschouwd als
amusement en niet als serieuze podiumkunst. Katherine Dunhams theatershow was het
enige op serieus artistiek niveau vormgegeven voorbeeld van dergelijke danskunst dat
er na de bevrijding in Nederland te zien was. In haar theatershow probeerde Dunham
zwarte dans en muziek te integreren tot een ondeelbaar geheel. Overigens was Dunham
niet alleen op het toneel te bewonderen, maar, zoals in de komende paragraaf zal
blijken, ook op het witte doek.

Jazz en film

Zolang de jazz bestaat heeft de cinematografie er op de één of andere manier gebruik
van gemaakt. In de eerste decennia van de twintigste eeuw, het tijdperk van de stomme
film, zorgde de jazz of wat daaronder werd verstaan voor achtergrondmuziek. Het
waren vooral pianisten die in de bioscoop de bewegende beelden begeleidden en
ondersteunden. In de jaren twintig produceerde Hollywood een aantal films over de
zogeheten Jazz Age. Films als The House That Jazz Built (1921) en Children of Jazz
(1923) gaven een indruk van de roekeloosheid waarmee welgestelden hun vertier
zochten. Daarnaast werden er ook films gemaakt waarin het jazzleven werd uitgebeeld
en jazzachtige muziek klonk. 76 Vanaf ongeveer 1928 toen de sprekende film zijn
intrede deed, kwamen jazzorkesten en jazzmusici prominent in beeld in twee, nu
klassieke rolprenten: Bessie Smith speelde de hoofdrol in St. Louis Blues (1929) en in
hetzelfde jaar maakte Duke Ellington met zijn Cotton Club Orchestra zijn filmdebuut in
Black and Tan. Tijdens de jaren dertig ontstonden de zogenaamde bandshorts, korte
reclamefilmpjes over populaire bigbands. Deze tot eind jaren veertig veelvertoonde
shorts maakten in de bioscopen dikwijls deel uit van het voorprogramma bij de
hoofdfilm. Maar jazzmuziek was ook veelvuldig te zien en te horen in speelfilms die de
jazz niet specifiek als onderwerp van handeling hadden. Verschillende orkesten traden
op in tal van producties als bijvoorbeeld Hollywood Hotel (1937), dat

Benny

Goodmans band in het zonnetje zette, Las Vegas Nights (1941) met het orkest van
Tommy Dorsey en Stage Door Canteen (1943), waarin een hele rij bands zijn
opwachting maakte, onder andere die van Count Basie, Benny Goodman, Guy
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Lombardo en Xavier Cugat. 77 Volledigheidshalve dienen tot slot de bijdragen van bands
en musici aan tekenfilms te worden vermeld, alsook de zogeheten soundies. Dit waren
in de jaren veertig populaire, drie minuten durende muziekfilmpjes bestemd voor
jukeboxen.
***
De eerste jazzfilm die na de oorlog in Nederland vertoond werd was Stormy Weather
(1943). In Tuney Tunes van mei 1946 kunnen we lezen dat behalve de band van Cab
Calloway er een groepje jazzmuzikanten rond pianist/vocalist Fats Waller in optrad.
Ook de zangeressen Lena Horne en Ada Brown alsmede de danser Bill Robinson
toonden er hun kunsten en Katherine Dunhams dansgezelschap verleende tenslotte
eveneens medewerking. Uit het stukje blijkt gematigd enthousiasme over de vocale
prestaties, maar des te meer enthousiasme over Fats Wallers combo in het “obscure
kroegje” waarin dat speelde. Het blad kon zich niet verenigen met de wijze waarop de
“neger” als een “soort circus-attractie, een potsenmaker” werd opgevoerd. Maar
afgezien van dit “sociale probleem” was het oordeel dat Stormy Weather een film was
die alle jazzliefhebbers moesten gaan zien. 78 . De uitspraak over het zogenaamde
“sociale probleem” mag overigens voor 1946 opmerkelijk heten. (Het is desondanks
niet geheel duidelijk of de film inderdaad in 1946 in Nederland is vertoond. Zowel deze
recensie als een artikel in het septembernummer van Tuney Tunes over zangeres Lena
Horne, die in de film optreedt, geven daarover geen uitsluitsel. 79 )
Eveneens in 1946 werd in Nederland Sensations (1944) uitgebracht, een film met veel
muziek- en dansscènes. De orkesten van Cab Calloway en Woody Herman, twee
swingpianisten, Dorothy Donegan en Gene Rodgers plus zangeres Sophie Tucker
moesten hier borg staan voor jazzamusement. Tuney Tunes beval zijn lezers de film
vooral aan vanwege de Woody Herman band en wel om twee redenen. De band was in
het Amerikaanse vakblad Down Beat verkozen tot beste swingband en bovendien was
het orkest door allerlei oorzaken inmiddels ontbonden. 80
In september 1946 meldde Tuney Tunes plannen voor een film van ongeveer tien
minuten over de Skymasters. De opnamen zouden op Schiphol en tijdens een vlucht
plaatsvinden. Na gebleken succes zouden meer dergelijke shorts volgen. 81 Het is er
uiteindelijk helaas niet van gekomen.
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Het Algemeen Dagblad vestigde in 1947 de aandacht op twee Amerikaanse showfilms.
Atlantic City (1944) bracht de opkomst van dit vermaakscentrum aan de oostkust in
beeld. In deze musical, die “minder imponeerend” dan de vooroorlogse shows werd
bevonden, traden de orkesten van Paul Whiteman en Louis Armstrong op. 82 Een
oordeel hierover ontbrak in het artikel. Dat gold eveneens voor de andere film die in
Nederland draaide onder de titel Swing It, maar officieel bekend stond als Second
Chorus (1940). Danser Fred Astaire speelt een hoofdrol als een werkzoekende
trompettist in de band van klarinettist Artie Shaw. Zowel de band als de persoon van
Artie Shaw krijgen speciale aandacht en krijgen gelegenheid hun kunnen te etaleren met
nummers als bijvoorbeeld “Sweet Sue” en “Swing Concerto”, terwijl op de geluidsband
pianist Johnny Guarnieri en trompettist Bobby Hacket te horen zijn. Maar over de
muzikale dimensie werd alleen opgemerkt dat het ging om “vlotte muziek.” 83
In 1948 was in Nederland Birth of the Blues (1941) te zien met in de hoofdrol Bing
Crosby en met optredens van enkele jazzmuzikanten onder wie trombonist Jack
Teagarden. Volgens David Meeker in Jazz in the Movies is het een “poorly scripted
melodrama,” 84 maar Critisch Filmbulletin was redelijk positief in zijn commentaar.
Opgedragen aan de pioniers van de jazz beeldde de film de strijd voor het nieuwe, de
hotjazz, levendig uit, aldus J.P. van Mullem in zijn recensie. Wel bezorgde de
opeenhoping van alle muziek en spanning hem tenslotte hoofdpijn. 85
George Gershwins opus voor twee piano’s en jazzorkest, Rhapsody In Blue, werd de
gelijknamige titel van een film (1945) over het leven van de componist, waarin het
orkest van Paul Whiteman en pianiste Hazel Scott te zien waren. Naast dit zeer tot de
verbeelding sprekende werk van Gershwin (1898-1937), werden ook andere
composities als bijvoorbeeld “An American In Paris”, “Concerto In F”, een stuk uit de
opera “Porgy And Bess”, alsook enkele bekende songs als “Lady Be Good”,
“Somebody Loves Me” en “The Man I Love” uitgevoerd. S&S zwaaide in een
voorbeschouwing in februari 1946 het compositorische talent van Gershwin en ook
diens muziek alle lof toe, maar had kritiek op “enkele onwaarachtige en té romantische
episoden.” Deze zouden afbreuk doen aan de overigens goede indruk die het blad van
de film had gekregen. De lezers werd dan ook ten zeerste aangeraden te zijner tijd de
film te gaan zien. 86 Het was volgens Muziek echter zeer de vraag of het inderdaad tot
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een vertoning in Nederland zou komen, omdat er een conflict was gerezen over de
huurprijs van Amerikaanse films. Het blad zou het betreuren als daardoor Rhapsody In
Blue aan ons voorbij zou gaan, omdat Gershwin met zijn symphonische jazzcomposities
had bewezen dat “jazz een belangrijk muzikaal uitdrukkingsmiddel was.” Mocht de film
niettemin in roulatie komen, dan zou hij vermoedelijk wel worden ingekort vanwege de
lengte van twee uur en negentien minuten die het programmaschema van de bioscopen
zou ontregelen. De muziek was, constateerde het blad, niet ondergeschikt aan de film
zonder dat daardoor de filmische aspecten in het gedrang kwamen. 87 Uiteindelijk ging
de film op 18 juli 1947 in première en Rolf ten Kate vertelde in het zomernummer van
S&S dat hij, ondanks het “rijkelijk lang uitgesponnen verhaal”, geen minuut van de film
had willen missen. Zonder enige concessie aan de commercie kreeg de onverkort
gespeelde muziek alle aandacht en er werd ook niet doorheengepraat, aldus Ten Kate,
die in het negerballet “Blue Monday Blues”, de “voortreffelijke” pianiste Hazel Scott en
“An American In Paris” als “een der meest typisch-amerikaanse brokken muziek die
ooit geschreven zijn”, enkele hoogtepunten noteerde. 88 Ook Tuney Tunes begroette de
film overwegend positief. Het tijdschrift sprak van een “grootse musicale biografische
film”, die volledig recht deed aan de enorme productie van de componist. Maar liefst
negenentwintig werken waren in de film samengevat, waardoor overigens niet elke
melodie geheel tot haar recht kwam. De hier en daar wat zwakke acteerprestaties
zouden de kwaliteit van de film niet hebben doen devalueren, ook al omdat men had
getracht de “bekende zwoele show-film-sfeer” uit te bannen. 89
Muziek besprak de film in de uitgave van september en toonde zich ambivalent ten
aanzien van zowel de muziek als de cinematografie. De openingszinnen zetten al
meteen de toon van de recensie: “De Amerikanen hebben geen Beethoven en geen
Schubert. Zij hebben ontzaglijk veel dollars en daarmee kunnen zij laten zien, dat zij
ook wat hebben: Gershwin.” De “Rhapsody”, vervolgde Muziek, is weliswaar een
bijzondere compositie, maar door de instrumentatie van Ferde Grofé had zij niet
uitsluitend de signatuur van Gershwin. De andere grote uitgevoerde stukken zijn
“pretentieuzer, maar oneindig veel zwakker.” Het is alles gewone muziek, oordeelde het
tijdschrift en vroeg zich af of zij eigenlijk wel specifiek Amerikaans was. Europese
componisten als Bartok, Bruckner en Léhar hebben eerder jazzeffecten, zoals Gershwin
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ze gebruikt, toegepast. En het blad

verwonderde zich erover hoe het in vredesnaam

mogelijk was dat de Amerikanen de muziek en de uitvoering zo perfect ensceneerden,
terwijl ze het anderzijds bedierven door “die afschuwelijk sentimentele apekool” van
delen van het filmverhaal. De hierboven genoemde kritiek van Muziek richtte zich
overigens vooral op de mythe dat Gershwin een soort Amerikaanse Beethoven zou zijn
geweest, wat vooral tot uiting kwam in de gesproken teksten van Gershwins
pianoleraar. Gershwin was een goede songwriter, maar zijn productie en belang waren
niet groter dan die van velen van zijn collegae. Bovendien vond het blad dat broer Ira,
als tekstdichter verantwoordelijk voor het succes van enkele songs, te weinig in de roem
deelde. 90
Critisch Filmbulletin was zeer te spreken over deze film. Medewerker W.K. van Loon
was het arbeidscredo opgevallen dat in de film werd benadrukt: “geen gewin zonder
inspanning.” Dat was in een tijd van wederopbouw een zeer toepasselijke maar
misschien niet zo relevante constatering. Tot besluit repte hij van “twee voortreffelijke
negeropera’tjes”, die de film extra glans zouden geven. 91

Het is jammer dat hij

daarover verder niet uitweidde.
Blijkens de kritieken bestond er, met uitzondering van de bespreking in Muziek, over de
muziek in Rhapsody In Blue een grote mate van consensus: de film deed Gershwins
fraaie, door jazz beïnvloede Amerikaanse muziek volledig recht. Muziek leek echter via
deze recensie anti-Amerikaanse sentimenten te willen uiten. De wijze waarop het blad
suggereerde dat Amerika met veel dollars poogde het talent van Gershwin op te
waarderen tot het niveau van Europese klassieke componisten is veelzeggend. Het blad
was niet overtuigd van Gershwins grootheid, mede gezien ook de opmerkingen over
Ferde Grofé en Ira Gershwin, al erkende het wel degelijk zijn verdiensten als
songwriter.
Een echte jazzfilm met heel veel bekende musici was New Orleans, in 1947 opgenomen
en in 1948 in Nederland uitgebracht. De jazzmedewerker van Tuney Tunes, de latere
impresario Paul Acket, schreef een informatief stuk dat jazzliefhebbers opriep de film
beslist te gaan zien. Deze door Acket als muzikaal experiment bestempelde film poogde
de ontstaansgeschiedenis van de jazz uit te beelden. Onder de optredende musici bevond
zich een band met onder anderen trompettist Louis Armstrong, trombonist Kid Ory,
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klarinettist Barney Bigard en vocaliste Billie Holiday. De makers waren in hun opzet
volgens de auteur goed geslaagd, alhoewel “de filmische tekortkomingen en de ietwat
zouteloze story” het geheel ontsierden. De enige muzikale act die wat Acket betrof
achterwege had mogen blijven, was de bijdrage van Woody Herman en zijn band
(bijgenaamd de herd) samen met een symfonieorkest. Zijn actuele commerciële
interpretatie had, vond Acket, niets meer te maken met de originele jazz en liet de film
als “een nachtkaars” uitgaan. 92 Ook Paul Acket schaarde zich dus onder diegenen die
niet gecharmeerd waren van de modernere vormen van jazz.
Geen kwaad woord, maar ook geen goed woord werd er aan de muziek gewijd in
Critisch Filmbulletin. Het blad maakte wel een kritische kanttekening bij het scenario,
dat minder goedgelovigen kregelig zou maken vanwege de “valse tonen.” 93 Blijkbaar
bezat de recensent te weinig verstand van jazz om een oordeel te kunnen vellen. Hoe is
het anders te verklaren dat de muziek van Woody Herman en vooral die van een sterke
bezetting rond Louis Armstrong volledig werd doodgezwegen? Het ging in de film niet
om de verhaallijn, maar om de jazz. In 1949 verscheen een tweede beschouwing over
deze film, nu onder het kopje “‘New Orleans’ als jazz-film.” Ook ditmaal vinden we
nauwelijks een waardeoordeel over de gespeelde nummers, maar wel over de jazz als
zodanig. G. van Ravenzwaaij - kennelijk geen leek op muziekgebied omdat hij naar
eigen zeggen cursussen gaf - kwam niet verder dan algemeenheden. Hij vond de
jazznummers “vrij verouderd aandoen” en de jazz die in de film geboren werd, was een
“uiting van een primitieve mentaliteit, die voornamelijk op driften werkt.” De betekenis
van de jazz, aldus de criticus, was hierin gelegen dat de jazz de te intellectualistische
Europese muziek indertijd had geconfronteerd met “natuurlijke elementen.” Maar dat
nam niet weg dat de jazz vrij simpel van structuur was. Hem was dan ook gebleken dat
naarmate de jeugd de Europese muziek beter begreep, ze de jazz kritischer tegemoet
trad. Deze jazzfilm moest volgens de recensent gezien worden als een aanklacht: “wij
hebben de jeugd onvoldoende voorgelicht en nu zij zich geestdriftig op de jazz uitleeft,
zonder dat ze onderscheid van goed en slecht weet te maken, zijn wij, de ‘culturele
opvoeders’, ontstemd.” 94 Van Ravenzwaaij steekt de hand in eigen boezem; hij en zijn
medemuziekpedagogen zouden verzuimd hebben de jeugd een kritische muzikale zin
bij te brengen op grond waarvan de jazz zou zijn verworpen. Wie muzikaal goed
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onderlegd is, het kaf van het koren weet te scheiden, wijst de jazz af. Vanuit van
Ravenzwaaijs eurocentrische perspectief is het intellectuele niveau normbepalend en
aan de eisen die dat met zich meebrengt, kan de jazz niet voldoen.
Een populaire Danny Kaye-film was A Song is Born (1948), die in 1949 onder de titel
De verstrooide professor in ons land draaide. Verpakt in een voorspelbaar verhaal over
een conservatieve muziekhoogleraar die niet met zijn tijd is meegegaan, was dit volgens
Film-Front/Filmstudiën een “onvervalste hot-film, waaraan prominenten als Armstrong
en Goodman luidruchtig meewerken.” De professor, gespeeld door Danny Kaye en
bezig met de samenstelling van een encyclopedie, weet niets van swing of rebop. Daarin
wil een verzameling jazzmuzikanten verandering aanbrengen. Het tijdschrift vroeg zich
overigens wel af of door het opnemen van de moderne jazz die encyclopedie aan
rijkdom zou winnen. Dat de film desondanks aanvaardbaar was, moest worden
toegeschreven aan “enkele geslaagde sketchen (sic) van Dannie (sic).” 95 De recensent,
die blijk gaf van jazz weinig te begrijpen, toonde zich dan ook niet erg onder de indruk
van de muziek.
Rolf ten Kate had, zo bleek in OLM, enorm genoten van de “grandioze phalanx van
jazz- en swinggrootheden” die te bewonderen was. Filmisch gezien stelde de film, vond
hij, weinig voor, maar muzikaal des te meer. Of het nu ging om de dixieland van een
groepje met pianist Mel Powell, het Golden Gate Quartet, Charlie Barnet en zijn band
of een barscene waarin Lionel Hampton en Louis Armstrong plus begeleiders actief
waren, het was voor de liefhebbers “eten en drinken.” 96 In tegenstelling tot de
voorafgaande recensie sprak hier het soort liefhebber voor wie een dergelijke film
natuurlijk in de eerste plaats gemaakt was.
Critisch Filmbulletin was een maand later, in december 1949, in een beknopt stukje
over dezelfde film lovend over Danny Kaye en concludeerde dat de jazzliefhebbers er
veel plezier aan zouden beleven. 97 Die tamelijk gratuite slotzin deed allerminst recht
aan het bijeengebrachte jazztalent.
Van het “Maandblad voor de moderne muziek”, zoals Rhythme zich het eerste jaar van
zijn bestaan afficheerde, zou een muzikale recensie van A Song is Born in de lijn der
verwachtingen hebben gelegen. Die kwam er echter niet. De lezers moesten het doen
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met twee pagina’s foto’s voorzien van summiere gegevens over het script, acteurs en de
optredende orkesten en musici. 98
De eerste speelfilm over het leven van een fictieve jazzmuzikant, Rick Martin, was
Young Man With a Horn (1949), naar het gelijknamige boek van Dorothy Baker uit
1938. Het boek is, zo vermeldt Baker in het voorbericht, geïnspireerd op de muziek,
maar niét op het leven van cornettist Bix Beiderbecke (1903-1931). 99 Maar de
overeenkomsten met de lotgevallen van Beiderbecke zijn zo frappant dat dit moeilijk
zonder meer aangenomen kon worden. Al in april 1950 publiceerde het jazzblad Swing
& Sweet een kritische Amerikaanse beschouwing over de film. Het is het verhaal van
een ongelukkige trompettist (Kirk Douglas) die door een femme fatale (Lauren Bacall)
ten onder dreigt te gaan, maar nog bijtijds op het rechte spoor komt door de liefderijke
bejegening die hem ten deel valt van een nieuwe vrouw (Doris Day). Deze happy
ending, schreef het jazzblad, is “zo vals als een lekke trompet.” Muzikaal gezien zou de
film de puristen ergernis opleveren, terwijl de liefhebbers van swing wellicht
geestdriftig zijn. Maar, vervolgde het blad, het trompetspel (waarvoor Harry James was
ingehuurd), komt niet overeen met wat Bakers boek erover zegt. Het is technisch
gesproken perfect, maar zeker zo commercieel als de muziek waartegen de trompettist
strijd voert. En de jazzkenners zullen vreemd opkijken bij het zien van een jazzcafé
waarin het publiek gekleed is in “vlekkeloze smokings.” Voorts noemde het artikel nog
het natuurlijke optreden van Douglas’ maat, pianist Hoagy Carmichael en enkele
emotionele scenes van de overigens goed acterende Douglas. 100
De Londense correspondent van OLM, Den Berry,

berichtte in mei 1950 dat ter

gelegenheid van de komst van de film een speciale voorstelling was georganiseerd voor
musici en critici. Maar dit selecte gezelschap was “bitter teleurgesteld”, omdat
Hollywood het oorspronkelijke verhaal van het boek ingrijpend had “verhaspeld” en
“verkracht.” Zo sterft de hoofdpersoon in het boek, maar in een film schijnt dit, naar
Den Berry’s idee, ten enenmale verboden te zijn, zodat de held een tweede kans krijgt.
Desondanks meende Den Berry dat de film waard was om bekeken te worden. 101 Dat
musici, die op de hoogte zijn van de artisticiteit en tragiek van Bix Beiderbecke de film
een aanfluiting vonden, was alleszins begrijpelijk, maar de film was niet uitsluitend
voor musici en jazzliefhebbers gemaakt. In hetzelfde nummer van dit tijdschrift gaf

26

Rolf ten Kate in zijn maandelijkse column, The Talk of the Town, een impressie van
enkele, nogal wisselende buitenlandse commentaren op de film. Het opinieblad Time
was uiterst negatief over de film, terwijl opmerkelijk genoeg de muziekbladen een
aanzienlijk mildere toon aansloegen. Zo vestigde het Amerikaanse Metronome de
aandacht op enkele detailfoutjes, bijvoorbeeld het moment dat Harry James “(op de
geluidsband) een hoge noot blaast, terwijl Douglas (op het beeld) juist in-ademt” en een
cowbell-tik van de drummer, terwijl zijn drumstel niet zo’n hulpstuk bevatte. Maar,
voorspelde Ten Kate, deze negatieve berichten zouden de liefhebbers er niet van
weerhouden de film te gaan zien. 102 Zo’n liefhebber was Ten Kate zelf ook, want in
december verschenen zijn indrukken in OLM. Uit de ondertitel van zijn stukje, “Of
ook: De strijd tussen boek en film,” blijkt al welke richting die indrukken uitgingen. Het
boek van Dorothy Baker, zette Ten Kate uiteen, was daarom zo goed omdat het op
buitengewoon treffende wijze het muzikantenmilieu had getekend. Bovendien bleek zij
niet te bevreesd het slotakkoord in mineur te laten klinken. Voor de filmindustrie is een
dergelijk einde echter onacceptabel, omdat volgens Ten Kate het grote bioscooppubliek
dat niet wil. Vandaar een geforceerde “happy ending”, karakterologisch volkomen
strijdig met wat we van de hoofdpersoon zien. Toch was Ten Kate gematigd positief
over de film, vooral door de sfeer en de redelijke acteerprestaties (Hoagy Carmichael
blonk uit als pianist Smoke Willoughby, mede omdat hij zichzelf speelde). Over de
muziek liet hij zich nauwelijk uit. Onder de musici die op de soundtrack te horen waren,
bevonden zich “enkele grote krachten” die even goed als Harry James de solopartijen
voor hun rekening hadden kunnen nemen, aldus Ten Kate, die de film aanbeval voor
belangstellenden in “‘onze’ branche.” 103
Con Schröders, die in Rhythme de film besprak, schreef in november 1950 dat het leven
van Beiderbecke slechts in grote lijnen was gevolgd: “een eenzaam kind, dat troost
vindt in de muziek en uitgroeit tot een groot trompettist, die tenslotte toch kapot gaat
aan een hem vreemd milieu en zijn eigen muziek.” 104 Merkwaardig is dat Schröders
zweeg over Bix’ alcoholisme, de verslaving waaraan hij in werkelijkheid ten onder
ging, temeer daar ook Rick Martin in de film aan de drank raakt. Over het muzikale deel
was hij zeer te spreken, alhoewel hij zich goeddeels onthield van bijzonderheden. Wel
noemde hij apart de goedgetroffen sfeertekening van het jazzmilieu alsmede de als
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pianist optredende songwriter Hoagy Carmichael en de trompettist Harry James,
verantwoordelijk, zoals gezegd, voor de trompetsoli van hoofdrolspeler Kirk Douglas
(als Rick Martin). Al met al kwam de recensent tot een gunstig eindoordeel over de
film. 105
De enige regels die Tuney Tunes aan deze jazzfilm besteedde, betroffen drie platen met
muziek uit de film van Doris Day en het orkest van Harry James op het Columbia-label.
In de rubriek Vocale flitsen was Fred Denker daarover goed te spreken. “I May Be
Wrong” is echter “heus geen Jazz, maar Swing” en bovendien prima geschikt om op te
dansen. “Ons aller vriend” Harry James speelde volgens Denker in “Too Marvellous
For Words” (…)”beter, gedurfder, met meer persoonlijke ingevingen dan gewoonlijk.”
Doris Days zang omschreef hij als een “aardig, beschaafd en lief geluid.” 106 De rubriek
Plaat Praat noemde de twee grootheden Doris Day en Harry James “een unieke
combinatie.” 107
Critisch Filmbulletin was redelijk enthousiast. Filmtechnisch was er op Young Man
With a Horn weinig aan te merken; de regie was uitstekend en er werden “voor wie er
van houdt, prachtige trompetsoli (Harry James) in het jazz-genre ten beste gegeven.”
Maar de rol van Rick Martins vrouw, gespeeld door Doris Day, als de zingende, op
zelfonderzoek uit zijnde psychiatriestudente, was onevenwichtig en deed afbreuk aan de
homogeniteit. 108 Ook hier ontstijgt het jazzcommentaar niet het niveau van platitudes.
De film kreeg ook in Film-Front een kritiek. Die begon voor de muzikale kant weinig
opwekkend: “Bij het woord ‘horn’ wordt men al gewaarschuwd: trompet geeft een
associatie met muziek die vaak niet aan de zachte kant is.” 109 Jazz, en vooral de
trompet, was inderdaad bij niet-liefhebbers dikwijls synoniem met luid. Het verhaal, dat
ook in dit stuk gebaseerd heette te zijn op het leven van Bix Beiderbecke, was
ondergeschikt aan de muziek, aldus de filmkenner A. Dehaes. En Harry James’ soli
boden de liefhebbers “wel iets goeds,” 110 waarmee de waardering bepaald aan de
zuinige kant bleef.
Het grote verschil tussen de commentaren in de muziek- en de filmpers was vooral het
feit dat de muziekliefhebbers het moeilijk leken te kunnen verkroppen dat de
“waarheid” omtrent het leven van Bix Beiderbecke geweld werd aangedaan. Opvallend
was dat in de Verenigde Staten, met uitzondering van het Amerikaanse commentaar dat
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aan werd gehaald in Swing & Sweet, juist de muziekbladen minder fel ageerden tegen
de film dan bijvoorbeeld het gezaghebbende Time. Anderzijds bestond er geen bezwaar
tegen de swingmusicus Harry James als de trompettist die Beiderbecke muzikaal
vertolkte, ook al creëerde Beiderbecke zijn jazz in de jaren twintig, vóór de
ontwikkeling van de swing. Men accepteerde kennelijk dat de film in het heden speelde.
Het uit 1944 daterende Jammin’ the Blues is volgens David Meeker misschien wel de
beroemdste jazzfilm aller tijden. De film is van korte duur; in slechts tien luttele
minuten brengen onder anderen de saxofonisten Lester Young en Illinois Jacquet,
trompettist Harry Edison en een ritmesectie bestaande uit Red Callender op bas, Barney
Kessel op gitaar en Sid Catlett en Jo Jones op drums, drie nummers ten gehore. 111 Hij
werd geproduceerd door Warner Bros., waarbij de later vermaarde jazzentrepreneur en
platenbaas Norman Granz de coördinatie op zich nam en als muzikaal adviseur
verantwoordelijk was voor de keuze van de musici en de muziek. Het was een van die
zeldzame keren dat een grote filmmaatschappij jazzmuziek zo integer en respectvol
verfilmde. Granz, een voorvechter van raciaal geïntegreerde orkesten, koos de volgens
hem beste jazzmusici van hun tijd die beschikbaar waren, zwarte musici met als enige
blanke, gitarist Barney Kessel. 112 Het Nederlandse jazzblad Metronome stelde in zijn
eerste nummer, maart 1946, dat Jammin’ the Blues de beste jazz bevatte die ooit op het
witte doek te zien is geweest. Anders dan in muziekfilms gebruikelijk viel op zowel de
gespeelde muziek als de weergave en de beeldregie niets aan te merken. Voor een
belangrijk deel was het succes volgens het blad te danken aan het camerawerk van Gjon
Mili, een fotograaf die ook voor het Amerikaanse tijdschrift Life werkte. Met name de
eerste beelden van een langzaam te voorschijn komende platte hoed met het hoofd van
tenorist Lester Young was indrukwekkend, aldus Metronome. Twee van de drie
nummers waren blues, het derde het door Mary Bryant gezongen “On the Sunny Side of
the Street”. Als saillant detail werd verder vermeld dat de enige blanke musicus, gitarist
Barney Kessel, zodanig gepositioneerd was dat zijn gelaatskleur niet opviel. 113 Het
enige gemis in deze overigens degelijke recensie is het ontbreken van de voltallige
rolbezetting. Zeker in een jazzblad had dit verwacht mogen worden.
Rhythme drukte op de omslag van het julinummer 1952 een originele foto uit de film af.
In het bijschrift, dat de enige verwijzing naar de jazzfilm vormde, noemde het blad
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zowel de muzikale als de filmische aspecten “iets bijzonders,” wat wel erg schraal mag
heten voor wat een modern muziekblad wilde zijn. 114
De oordelen over jazzfilms of films waarin veel jazz werd gespeeld, leden in de
filmpers aan een tekort aan muziekdeskundigheid. De incidenteel onjuiste alsook
enigszins neerbuigend getinte informatie getuigde van desinteresse en zal niet hebben
bijgedragen aan een beter begrip van de jazz. In de muziekvakpers werd uiteraard vaker
blijk gegeven van meer dan oppervlakkige kennis of jazzmuzikaal inzicht. Toch schoot
ook hier een enkele tijdschrift soms tekort in zijn voorlichtende en commentariërende
taak. Twee films, Rhapsody in Blue en Young Man with a Horn sprongen er voor wat
betreft de aandacht die eraan werd besteed duidelijk uit. Dat zal waarschijnlijk te maken
hebben gehad met de onderwerpen van deze films, respectievelijk George Gershwin en
Bix Beiderbecke. Beiden waren in de jaren twintig - elk op zijn eigen terrein – talentvol
en spraakmakend, doordat ze als componist en cornettist de van oorsprong zwarte
jazzmuziek zeer persoonlijk verwerkten en interpreteerden. En beiden stierven jong Gershwin overleed op achtendertigjarige leeftijd en Beiderbecke werd niet ouder dan
achtentwintig. Hun getalenteerdheid en vroege dood spraken tot de verbeelding. Maar
het feit dat de levens van juist twee blanke jonggestorvenen, hoe getalenteerd ook,
werden verfilmd zal geen toeval zijn geweest.

Conclusie

Van alle kunstenaars hadden jonge schilders en dichters in het naoorlogse Nederland
verreweg de meeste belangstelling voor jazz in enigerlei vorm. Maar het aantal van hen
dat zich daadwerkelijk liet inspireren door de jazz, lijkt op het totale bestand gering.
Van de jazzlievende kunstenaars bleek een relatief aanzienlijk deel te behoren tot de
avantgarde. Dat is niet vreemd omdat de jazz, ongeacht de stijlvorm, onmiddellijk na de
oorlog beschouwd kon worden als nieuwe muziek. Zowel de Experimentele Groep
Holland, later opgegaan in COBRA, als de Vijftigers wilden de schilder- en dichtkunst
radicaal veranderen. Zij wilden af van de formalistische, conventionele opvattingen die
naar hun oordeel hun kunstvormen domineerden. Er was een tijd aangebroken waarin
niet beredeneerde structuren voorrang moesten krijgen, waarin vrije, spontane expressie
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de leidraad vormde. De authenticiteit van bijvoorbeeld kindertekeningen en van de
kunst van zogenaamde primitieve culturen sprak de COBRA-schilders aan, juist omdat
dergelijke kunstuitingen niet door formele en/of academische conventies gestuurd leken.
Ook de jazz hoorde in dat rijtje thuis. Vooral het improvisatie-element bleek, naast de
spontaniteit van de muziek, van grote betekenis. De affiniteit met de jazz speelde echter
vooral een rol op een abstract, conceptueel niveau. Alleen Diederen wist enigermate te
verduidelijken hoe jazzklanken in zijn schilderijen gestalte konden krijgen.
De Vijftigers, die over het algemeen om dezelfde redenen de jazz koesterden als de
Cobraïsten, hadden een voorliefde voor de moderne jazz. Remco Campert nam hierbij
het voortouw. Al kort na de oorlog begreep hij dat de bebop raakvlakken had met zijn
ideeën over het scheppen van poëzie. Campert was omstreeks 1950 de belangrijkste
jazzdichter onder de Vijftigers. Later zou Lucebert uitgroeien tot de prominentste
dichter van jazzpoëzie, zowel qua onderwerp alsook door de manier waarop hij als een
goede jazzmuzikant lineair improviseerde met klanken. Maar die ontwikkeling valt
buiten de periode die hier aan de orde is.
Afgezien van de geïmporteerde shows van Katherine Dunham werd er in Nederland
gedurende de eerste jaren na de bevrijding geen activiteit ontplooid op het gebied van de
door de jazz beïnvloede serieuze dans. Wat er hier te zien was ging niet verder dan
instructie in dansscholen in destijds populaire dansstijlen als jive en swing. Er werd
niets zelf gecreëerd. Dat gold eveneens voor de filmkunst. Films waarin jazzmusici
optraden, of die aan jazz gewijd waren, waren exclusief van Amerikaanse origine. Ze
werden hier vertoond en in filmbladen besproken door veelal niet al te deskundige
recensenten, die, zo mag worden aangenomen, voldoende kennis bezaten van de
filmtechnische, maar die zich in het algemeen over jazz simplificerend, clichématig of
zelfs met dédain uitlieten. De muziekbladen boden, zoals verwacht mocht worden,
deskundiger commentaar, al kwam het soms voor dat men er zich te gemakkelijk vanaf
maakte. Wel stoorde zich vrijwel de gehele muziekpers aan de gewoonte van
Hollywood om als jazz of daaraan gelieerde muziek de hoofdmoot vormde, deze te
vervatten in zoetelijke en onbenullige scenario’s die bovendien ook nog vaak op
gespannen voet stonden met wat als de “waarheid” werd gezien.
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Conclusie
Hoewel de grenzen tussen hoge en lagere vormen van cultuur in de eenentwintigste eeuw
langzamerhand vervagen of zelfs verdwijnen, was er omstreeks 1950 in Nederland nog geen
sprake van een culturele nivellering. In de muzikale hiërarchie bijvoorbeeld nam de klassieke
muziek een toppositie in, terwijl de populaire muziek, een vergaarbak van genres, laag
geklasseerd stond. Uit Amerika afkomstige muziek als jazz en swing hoorde ook in die lage
categorie thuis. De gevestigde intellectuele en culturele elites meenden dat deze muziek een
pover esthetisch en intellectueel niveau had en bovendien van een bedenkelijke etnische
afkomst was, en zich daarom niet kon meten met de hoogwaardige voortbrengselen van de
westerse klassieke muziek. Daarbij speelden, nadat de aanvankelijke goodwill jegens de
bevrijders was weggeëbd, ook anti-Amerikaanse sentimenten een grote rol. De invloed van de
Verenigde Staten als producent van massa-amusement zoals film en swingende populaire
muziek was velen een doorn in het oog. De elites vreesden dat het kritiekloos consumerende
publiek, waaronder de jonge generatie, elke persoonlijke verantwoordelijkheid en elk initiatief
tot eigen activiteit miste.
Er bestond in dat opzicht grote continuïteit met de jaren twintig en dertig. Ook toen hadden de
elites bij de overheid en bij non-gouvernementele instituties zich bijvoorbeeld met hart en ziel
gekeerd tegen de jazz. Zij ervoeren die muziek als inferieur en bedreigend voor de goede
zeden vanwege onder meer de geprononceerde ritmische effecten. Achteraf kunnen we
vaststellen dat dergelijke, van weinig realiteitszin getuigende kritiek steeds een
achterhoedegevecht leverde, zoals andermaal bleek in de jaren na de Tweede Wereldoorlog.
De Amerikaanse muziek die Nederland in 1945 overspoelde, vormde het begin van een
ontwikkeling die tot op de dag van vandaag voortduurt. De maatschappelijke instellingen die
actief waren op het gebied van religie, cultuurpolitiek, kunst en jeugdbeweging konden dan
ook niet verhinderen dat jazzmuziek in de loop van de jaren vijftig een steeds vastere voet aan
de grond kreeg.
Toch heeft de traditionele oppositie op drie gebieden haar censuur jarenlang met succes
kunnen effectueren. Bij de confessionele zendgemachtigden, het muziekonderwijs en de
jeugdbeweging werd de jazz respectievelijk geboycot, niet in het leerplan opgenomen en
nagenoeg stilgezwegen.
Jazz vormde een probleem, niet alleen voor de gevestigde orde, maar ook binnen de
jazzgemeenschap zelf. Zo heerste onder liefhebbers, kenners en andere jazzsympathisanten na
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1945 verwarring ten aanzien van het wezen van de jazz, de betekenis en de nieuwste
ontwikkelingen. Swing en bebop werden door velen niet gezien als loten van dezelfde stam,
maar als afzonderlijke genres, die weliswaar van de jazz waren afgeleid, maar toch geen jazz
mochten heten.
Jazz was volgens de algemene gedachte de volksmuziek van op intuïtie vertrouwende zwarte
musici die de blanke wereld hadden verrijkt met hun authentieke primitiviteit en spontaniteit
op het fundament van een aanstekelijke ritmiek. Onder “echte” jazz ging men onder invloed
van de revivalbeweging steeds meer de New Orleansstijl en andere oude jazzvormen verstaan
die in Chicago en New York in de jaren twintig tot bloei waren gekomen.
In de ogen van de Nederlandse jazzliefhebbers vertegenwoordigden de zwarte Amerikaanse
musici, onveranderlijk aangeduid als “negers”, een aparte groep met evident andere
kenmerken. De jazzoppositie liet niet na te wijzen op de van weinig beschaving getuigende,
uit de jungle afkomstige muziek waarmee de West-Europese mens zich niet in diende te laten.
Maar ook binnen het kamp van de deskundigen heersten vergelijkbare raciale denkbeelden.
Want naast enthousiaste opmerkingen over de aangeboren muzikaliteit van de zwarte musici,
klonk in de uitspraken soms een zeker bevoogdende en discriminerende toon ten aanzien van
hun primitiviteit door. Apologetische pogingen het waardevolle van de jazz te verduidelijken,
ging bij een enkeling vergezeld van vermanende opmerkingen jegens degenen die de jazz
aanbaden. Zij vonden het uitstekend om van jazz te houden als dat maar niet betekende dat de
klassieke muziek de rug werd toegekeerd. Jazz van de primitieve zwarte musici vormde een
aanvulling op de westerse muziek, geen vervanging ervan. Tegenwoordig krijgen dergelijke
typeringen onmiddellijk het predikaat “racisme” opgespeld, maar destijds was dat nog geen
kwestie.
De keerzijde van deze opvattingen was de overtuiging dat blanke musici uiterst gebrekkig in
staat waren om jazz te spelen. De Nederlandse musici hebben zich hiervan echter nooit iets
aangetrokken. Zij maakten jazzmuziek alsof ze het zojuist zelf hadden uitgevonden. Hoewel
de deskundigen in hun commentaren op de Nederlandse jazz nooit schreven over het
aangeboren onvermogen om jazz te spelen gebruikten ze in hun recensies van Nederlandse
jazzuitvoeringen evenmin kwalificaties als “primitief” of “intuïtief”. De Amerikaanse zwarte
musici speelden dus instinctmatig primitief en de blanke Nederlandse navolgers trachtten hun
stijl bewust na te streven. De grootst mogelijke lof viel dat orkest ten deel dat zo exact
mogelijk het voorbeeld wist te kopiëren. Eigen stijlinterpretaties vielen bij de echte
liefhebbers meestal niet in goede aarde, omdat dit veelal betekende dat een commerciëlere
weg werd bewandeld. Om een groter publiek aan te spreken, deden sommige orkesten
2

concessies. Maar voor de puristen was commercialiteit ongeveer een doodzonde. Dat gold
evenzeer voor alle vormen van “show”: overbodige en frivole gedragingen die niets aan de
muzikale inhoud toevoegden en bedoeld waren om het minder kundige publiek in te palmen.
Jazz was pure kunst en daar hoorde geen show bij. Daarom werd ook het dansen op
jazzmuziek door veel liefhebbers afgekeurd. Onbekendheid met de alledaagse muziekpraktijk
in Amerika, waar jazz traditioneel dansmuziek en showbizz was, vormde de bron van dit
misverstand.
Commercialiteit was tevens één van de redenen dat de swing – en dan met name de big
bandswing – van de jaren dertig en veertig uit de gratie was geraakt bij de jazzliefhebbers. De
fraai georkestreerde, maar transparante partijen maakten door de grotere technische
instrumentbeheersing meer indruk bij de veel grotere groep minder diepgaand
geïnteresseerden. Soms leken puristische liefhebbers van oordeel dat technische bekwaamheid
een sta-in-de-weg was voor een juiste reproductie van de oude jazz. In hun optiek hadden de
“primitieve negers” immers met beperkte middelen uitstekende muziek gemaakt. Had de
ontwikkeling van jazz naar de technisch geavanceerdere, maar tot commerciële dansmuziek
verworden swing al voor scheurtjes in de Nederlandse jazzwereld gezorgd, de komst van de
bebop, zou een volledige en definitieve breuk veroorzaken. Met deze stijl, die eind jaren
veertig in Nederland doordrong, bleek de jazz op het punt aanbeland waar een halve eeuw
eerder het modernisme van de kunsten reeds velen had doen afhaken. Bebop opteerde voor
een omslag in de benadering: jazz had als louter amusementsmuziek afgedaan, voortaan
afficheerde jazz zich als kunst. De met de swing ingezette technische innovatie, vond in de
bebop zijn voorlopige apotheose. De ironie wil nu dat de bebop-beweging een door de musici
geïnitieerde actie was om de jazz tot een volwaardige kunst te verheffen, terwijl juist de
puristen de “echte” jazz (de jazz tot begin jaren dertig) als kunst beschouwden. Dit
modernisme heeft ook onder de Nederlandse jazzliefhebbers een scheiding der geesten
teweeggebracht. Evenals aan het begin van de vorige eeuw het geval was geweest met de
schilderstukken van Pablo Picasso, de literatuur van James Joyce of de composities van
Arnold Schönberg, kreeg de bebop te maken met agressieve reacties. De jazzpuristen konden
de nieuwste ontwikkelingen niet langer volgen en waren van mening dat deze klanken met
“echte” jazz niets van doen hadden. Ondanks eindeloze debatten over het pro en contra bleek
nauwelijks verandering mogelijk in de onwrikbaar vastliggende standpunten. Kennelijk
ontbrak het aan het vereiste inzicht om de moderne jazz te kunnen waarderen, net als bij
moderne kunst het geval was geweest. Maar ondanks de puristische tegenstand kregen de
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bebop en andere moderne jazzuitingen in de loop van de jaren vijftig steeds meer aanhang,
zonder overigens ooit de echte oude jazz in populariteit voorbij te streven.
Die echte Nederlandse jazzliefhebber jong, van het mannelijke geslacht, goed opgeleid en
afkomstig uit de middengroepen – bezocht veelal een club om temidden van gelijkgestemden
zijn hobby te beleven. Naast livemuziek maakten lezingen structureel deel uit van de
activiteiten en zorgde een clubblad verder voor de sociale cohesie.
Behalve deze nauw betrokken liefhebbers die als kenners konden worden bestempeld, bestond
er echter ook een grote, diffuse groep meer algemene liefhebbers. Onder hen bevonden zich
veel jongeren die nog niet waren ingevoerd in de geheimen van de jazz, maar zich er
desondanks om uiteenlopende redenen wel voor interesseerden. Er bestond bij hen grote
behoefte aan deskundige voorlichting. Maar aangezien het onderwijs het op dit punt liet
afweten, er nauwelijks literatuur voorhanden was en kranten evenmin veel uitleg verschaften,
moesten ze het zelf zien te ontdekken. Deze jongeren vormden bij concerten en dansfeesten
het overgrote deel van het publiek. Waren de echte (oudere) liefhebbers gewend om de
jazzmuziek aandachtig te beluisteren, de nog oningewijde jeugd, waaronder een
onvermijdelijk aantal relschoppers, raakte dikwijls zodanig opgewonden van de vitale,
swingende jazz dat ze dit letterlijk niet onder stoelen of banken stak. De geritualiseerde
burgerlijke fatsoensnormen die waren toegesneden op de hogere kunst, waarbij een gepaste
distantie tussen gehoor en kunstenaar werd betracht, verdroegen zich slecht met de op directe
participatie gebaseerde jazz. Jonge mensen uitten hun emoties onmiddellijk bij de livemuziek.
Deze taferelen vormden een voorbode voor de latere jazz- en rockconcerten, waar het
tumultueus kon toegaan.
Vooral de concerten met Amerikaanse musici, hadden een positieve uitwerking op de
jazzbeleving in Nederland, althans gemeten naar het meestal enthousiast reagerende publiek.
Wel bleek de pers regelmatig kritisch te staan tegenover wat zij zag als onwenselijke
modernismen. De recensenten beseften daarbij onvoldoende dat muziek, dus ook de jazz,
onderhevig is aan zowel een interne als externe dynamiek, waardoor verschuivingen en
veranderingen in de uitvoering optreden.
Opvallend was verder dat alle naar Europa afgereisde en ook in Nederland opgetreden
orkesten en musici zwart waren. De enige uitzondering was trombonist Jack Teagarden bij de
band van Louis Armstrong. Naar de reden hiervan kunnen we slechts gissen. Denkbaar is dat
de promotors in de Verenigde Staten juist zwarte musici selecteerden om tegemoet te komen
aan de Europese vraag naar oorspronkelijke jazz en dat was derhalve zwarte jazz. Maar deze
redenering gaat tegelijkertijd weer mank, want de blanke musici Chubby Jackson en Stan
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Getz maakten respectievelijk in 1947 en in 1951 een tournee naar Scandinavië, terwijl Benny
Goodman in 1949 kort optrad in Engeland en Frankrijk.
Aangezien jazz en swing, zoals opgemerkt, van oudsher dansmuziek is, vormden behalve de
concertpodia ook de jazzbals de plek waar de trend- dus jazzgevoelige jongelui hun vertier
zochten. Vanuit vooral religieuze kringen was er altijd al geageerd tegen het dansen als
ongewenst lichamelijk contact. Na de Tweede Wereldoorlog herhaalden zich de bezwaren
hiertegen met onverminderde kracht.
Door haar voorliefde voor jazz en dansen werd deze jeugd ook gerubriceerd onder de minder
vleiende term “massajeugd” of “verwilderde” jeugd. “Verwilderd” duidde op door de oorlog
en de Amerikaanse oppervlakkige massacultuur zedelijk losgeslagen jongeren zonder veel
echte interesses of verantwoordelijkheidsgevoel. De connotatie van deze term met de
“primitieve” jazz ligt hierbij natuurlijk voor de hand. De van overheidswege gesteunde en
gepropageerde jeugdbeweging beoogde deze amerikanisering een halt toe te roepen door de
nationale cultuur centraal te stellen. Waar mogelijk werd met name door de confessionele
verenigingen naar jazz en swing uitgehaald en dikwijls een verband met massajeugd gelegd.
Alleen de socialistische jeugdbeweging besteedde af en toe in het verenigingsblad enige
positieve aandacht aan jazz. Of de jeugdbeweging inderdaad een passend alternatief vormde
tegen de vermeende funeste gevolgen van de dancing en het jazzconcert, mag worden
betwijfeld. Want het is moeilijk invoelbaar dat jonge jazz- en dansliefhebbers veel plezier
zouden beleven aan het vermaak van eigen bodem zoals volksdansen of het zingen van
liederen uit Jan Pierewiet. Daarentegen is het aannemelijker te veronderstellen dat de
verzuilde en ideologisch goeddeels achterhaalde jeugdbeweging juist minder in Amerikaanse
muziek geïnteresseerde jongeren aansprak. Door aankomende jazzliefhebbers gemakshalve in
te delen bij massa- en verwilderde jeugd, sloegen de sociale wetenschappers die deze termen
hanteerden de plank geheel mis.
Naast livemuziek waren radio-uitzendingen en een goede grammofoonplatendistributie
essentieel voor de jazzbeleving van liefhebbers en geïnteresseerden. Beide kwamen na een
moeizame start, wellicht niet zo slecht voor de dag als wel eens wordt aangenomen. Hierbij
moet wel worden aangetekend dat alleen de VARA en de AVRO jazzprogramma’s uitzonden
en dat er alleen voldoende gegevens voorhanden waren van de Hollandsche Decca Distributie.
Het probleem was niet zozeer de onwil van de omroep en de platenfirma’s als wel een
bepaald aantal rond de clubs geconcentreerde jazzliefhebbers zelf. Omdat zij de muziek
verengden tot de oude stijl en de revival daarvan, leek het inderdaad of er weinig aan jazz
werd gedaan. Maar de radioachterban vertegenwoordigde een diversiteit aan smaken die recht
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gedaan diende te worden en de platenindustrie moest commercieel werken om te kunnen
blijven bestaan. Voor wie jazz meer was dan wat de puristen eronder verstonden, schenen
althans twee van de vijf omroepen en de platenhandel zich redelijk van hun taak te kwijten.
Wat de radiojazz betreft waren deskundige initiators als Pete Felleman van cruciaal belang.
Hij liet in zijn programma’s niet alleen vele soorten jazz horen, maar was ook nog eens
bijzonder deskundig en actueel. Felleman was de eerste echte radiojazzspecialist. Eerder
hadden de AVRO en de VARA bij ontstentenis van eigen deskundigheid een aantal
jazzuitzendingen

laten

verzorgen

door

leden

van

enkele

jazzclubs.

Van

de

omroepverenigingen bleek de socialistische VARA de meeste tijd aan jazz te besteden. Voor
de confessionele omroepen was jazz taboe, doordat zijn afkomst, wezen en context in strijd
geacht werden met de traditioneel religieus-christelijke moraal. Als we dus de uitzendingen
die aan jazz gewijd waren bezien op het totaal van de zendtijd van de vijf omroepen, stelt het
jazzgedeelte weinig voor.
Hadden de jazzliefhebbers wat de VARA en de AVRO aangaat eigenlijk van begin af aan
nauwelijks

te klagen, herstel en normalisering van de platenhandel was een stuk

problematischer. Door het aanvankelijk ontbreken van deviezen lagen import en productie
grotendeels stil. Fanatieke jazzfans wisten via ingenieuze constructies verordeningen te
omzeilen om zo de felbegeerde platen te bemachtigen; anderen konden slechts wachten op
betere tijden. Vanaf 1948 zorgden Marshalldollars ervoor dat de platenindustrie langzaam
maar zeker weer uitgroeide tot een gezonde bedrijfstak. Helaas kon door het grotendeels
ontbreken van administratieve gegevens van productie en distributie, het exacte belang van
deze industrie voor de jazz niet worden vastgesteld. Desondanks leek het aantal door Decca
uitgebrachte jazz- en swingplaten alleszins gunstig.
Pogingen vanuit onder andere het tijdschrift Onze Lichte Muziek om bij de klassieke
muzieksector meer begrip te kweken voor goede amusementsmuziek hebben voor wat de jazz
betreft geen effect gehad.
Stonden de klassieke muziek en jazz voor de oorlog reeds op gespannen voet met elkaar, na
1945 trad in deze situatie weinig verandering op. Klassieke (serieuze) muziek met haar
eeuwenoude traditie bezat een hoge, bijkans heilige status, waarmee de relatief jonge jazz niet
kon concurreren. De overwegend negatieve ondertoon waarmee vertegenwoordigers uit de
klassieke muzieksector over jazz spraken vloeide onder meer voort uit het onvermogen de
jazz via andere dan voor de westerse kunstmuziek gebruikelijke criteria te beoordelen. Vanuit
een Europees perspectief bleek het niet mogelijk jazzmuziek, gebaseerd op de exotische
esthetica van een etnisch minder hoogstaande bevolkingsgroep, als gelijkwaardig te zien.
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Toch was de afwijzing van de jazz binnen de klassieke muziekwereld niet algemeen.
Jazzelementen als improvisatie en ritmiek alsmede de gegenereerde emotionele kracht vonden
hier en daar waardering, waarbij de vraag opkwam wat deze voor de klassieke muziek konden
betekenen. De zogeheten symfonische jazz, een soort van hybride amusementsmuziek
bedoeld om de jazz geaccepteerd tekrijgen, bood geen oplossing. Omstreeks 1950 werd in
klassieke kring niet begrepen dat jazz een geheel autonome muziekcultuur was met eigen
wetten en een inherente techniek. Cultuurrelativisme bestond nog niet in deze overheersende
eurocentrische gedachtewereld.
Van de Nederlandse kunstenaars waren het vooral enkele experimentele schilders en een
aantal dichters die belangstelling koesterden voor de jazz en daaraan in hun werk op de een of
andere manier uiting gaven. Het artistiekerige klimaat van existentialisten, hipsters en
jazzmuziek in Parijs, waar enkelen van hen zich hadden gevestigd, was daarvoor bevorderlijk.
Maar meer nog dan beïnvloed te zijn door de jazz voelden sommigen zich met de musici
verwant. De spontaniteit waarmee improviserende jazzmusici hun ideeën gestalte gaven,
vertoonde overeenkomsten met hun eigen werkwijze. Daarnaast speelde solidariteit met deze
musici een rol, die evenals zij onbegrepen door de gevestigde orde in de marge van de
samenleving opereerden. Maar alleen de dichters gaven via hun poëzie daadwerkelijk blijk
van hun liefde voor jazz. De schilders vormden wat dit betreft een probleem, omdat de
eventuele jazzinvloed niet uit een schilderij blijkt anders dan door de titel of het afgebeelde
zelf. De eventueel door jazz opgedane inspiratie valt namelijk niet van het doek af te zien.
Natuurlijk gold dat mutatis mutandis ook voor de dichters, maar zij hebben uitsluitend poëzie
gemaakt die inhoudelijk naar jazz verwees.
Enkelen van de Vijftigers, een innovatieve groep dichters die rond 1950 van zich liet horen,
voelden zich verwant met bebopmusici. De revolutionaire klanken en structurele
veranderingen waarmee de boppers de jazz op zijn kop zetten, correspondeerden met de wijze
waarop deze dichters de oude, strakke poëticale opvattingen doorbraken. Door middel van
associatief taalgebruik en improvisatie introduceerden zij een nieuwe poëzie.
Van andere door jazz beïnvloede kunsten, waaronder de cinematografie, danskunst en de
romanliteratuur, zijn in Nederland geen voorbeelden bekend. Wel werden Amerikaanse jazzen jazzgerelateerde films en dansvoorstellingen in de daartoe bestemde periodieken (muzieken filmbladen) besproken. Bij gebrek aan voldoende deskundigheid bleken echter de recensies
in de filmbladen vanuit jazzkritisch oogpunt dikwijls inadequaat..
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Summary

The liberation of The Netherlands in 1945 was followed by a period of reconstruction and
innovation in virtually every area. Jazz music, too, went through a new start because it had
been forced to go and stay underground for most of the five years of German occupation.
Although jazz appears to have been played illegally a good deal more than one would be
inclined to believe, it had officially been banned from the public sphere by the German
occupation authorities. Jazz could not be played, broadcast, recorded or discussed in writing.
One consequence of this ban was that the young generation of the immediate post-war years,
finding itself confronted with popular American music of various styles, was at a loss what to
make of this new music, even if they were aware of terms like jazz, swing, and bebop. That
situation explains the very substantial number of articles on jazz written by journalists,
representatives from an array of cultural organizations, and others who felt called upon to fill
the void. Unfortunately, quite a few of these publications did not exactly clarify matters.
Especially American big band music proved a source of confusion and caused a good deal of
controversy. Should big band music, or swing, as it was often called, be considered jazz or did
it constitute a completely new departure? The authorities on the subject largely agreed that
swing at least sometimes was reasonably acceptable, but also agreed that it could not be called
jazz. Jazz was thought to be African-American music with strong roots in folk traditions,
played in North America by rather primitive musicians who generally improvised their
spontaneous and authentic musical pieces. Jazz was black music which could only
inadequately be played by white musicians. A small minority of those who contributed to the
discussion, however, felt that swing should indeed be classified as jazz because it should
properly be seen as a later development of the spontaneous jazz of the early period.
Big band swing, then, led to a good deal of commotion and controversy in the Dutch jazz
scene in the immediate post-war years. However, the arrival of bebop at the end of the forties
tore the scene effectively apart. The great majority of jazz fans had not the vaguest idea what
to make of this new music which they could not recognize as the good old jazz they were
familiar with. In fact, even those who sympathized with bebop did at first not understand its
essentials. Even so, they tried to convince the traditionalists that bebop, like the earlier big
band swing, was a logical step in the evolution of jazz. Not surprisingly, these traditionalists,
accused by the “modernists” of conservatism, defended themselves zealously against all those
who accepted and promoted bebop. The consequent split in the jazz community would

maintain itself up till the present day, although the two sides no longer abuse each other as
they used to do.
If we look at the post-war jazz infrastructure it is self-evident that radio broadcasts and
gramophone records played a role of vital importance. It is also clear that the Dutch
broadcasting scene was less effective than it could have been in the dissemination of jazz
music because of its compartmentalization with a number of autonomous broadcasting
organizations each catering to a specific audience. Efforts to create a unified national
broadcasting corporation failed in 1945. As it was, three of the five licensed broadcasting
organizations were of a denominational nature and for religious reasons did not want to have
anything to do with jazz. Only the socialist VARA and the unaffiliated AVRO regularly
broadcast jazz and jazz-related programs, with the VARA being more interested in the new
music than its politically and religiously uncommitted rival.
The Dutch recording industry had great difficulty resuming its activities in the post-war
period because of currency restrictions. A shortage of foreign currency prevented companies
from importing records, recording equipment, and, especially, the raw materials necessary for
the manufacturing of records. Still, Hollandsche Decca Distributie managed to release a
substantial number of jazz and swing records during the reconstruction period.
Jazz societies were clubs founded by jazz fans to supply information and to promote personal
contacts between jazz aficionados. In addition to organizing and sponsoring lectures and
discussions on jazz subjects, the clubs also provided opportunities for bands to show what
they could do and organize jam sessions. According to interviews with former members these
clubs were especially frequented by well-educated middle class males in their twenties, an
observation that finds support in sociological research conducted abroad.
Press reviews of jazz concerts appeared rather regularly and more particularly when from
1947 on American bands and musicians began to tour Europe, including The Netherlands. In
these reviews the daily and weekly press did not always demonstrate expert knowledge and
generally showed a conservative musical stance. Just like many jazz aficionados reviewers
made a distinction between real, authentic, jazz and modern versions, and were usually
critical of the latter. For a number of journalists pre-war concert memories appeared to
interfere with an appreciation of post-war jazz. Like many serious jazz fans the press also
showed an aversion to what it regarded as commercialized forms of jazz and to what it saw as
the unstrained pursuit of effects that were not intrinsic to the music. Jazz was considered an
art form and was therefore not be tampered with.

It is not surprising that jazz and especially its more spectacular forms of expression could
count on wide support among the young. This support at times manifested itself in tumultuous
scenes during jazz concerts, which would then lead to furious press reactions disapproving of
youth’s intolerable indecency. It is worth noting that through this allegedly irresponsible
behaviour - which might be looked upon as the beginnings of later hooliganism - the
youngsters in question inadvertently hurt the cause of jazz at a time when the music still
lacked general acceptance.
Jazz also found a cordial reception among a number of young experimental painters and
poets. Some of them even professed to be inspired through jazz. These experimental artists
clearly saw similarities between their art and jazz. The music’s spontaneous character, which
manifested itself in its improvisations, gave jazz an authenticity they themselves likewise
aimed for.
Although jazz created a good deal of enthusiasm and had a substantial following, there was
also a strong opposition from establishment authorities. In the post-war reconstruction period
jazz was by no means exclusively regarded as a fascinating musical development and a
serious contribution to western culture. Alarmed political and cultural authorities were eager
to point out the negative impact of American music on, in particular, Dutch youth. In their
view vulnerable young people could easily fall victim to the undesirable effects of American
culture. The resistance against jazz came amongst other quarters from religious quarters
objecting to the nature of jazz and jazz-related modern dancing. These were thought to be
incompatible with a Christian view of life. This reasoning had everything to do with the origin
of jazz as the music of supposedly uncivilized and underdeveloped Americans of African
descent. Such a music could easily provoke sexual arousal and would, more generally,
promote a vulgar outlook on life. These objections found support in the concerns expressed by
both governmental and privately funded cultural institutions. These institutions feared that the
great interest in American popular music, including jazz, would eventually marginalize
western classical music. There was also a growing fear on the part of the establishment that
substantial numbers of young people without much initiative and responsibility would
increasingly be captivated not only by jazz but also by American films and popular music,
and would thereby become uprooted and alienated. In order to counteract this highly
undesirable development alternatives like singing Dutch folk songs and folk dancing were
strongly recommended. The various semi-official youth movements, still for the most part
advocating and propagating 1930s ideals, were supposed to play a pivotal role in this counter-

offensive. Needless to say that these youth movements on the whole had very little affinity
with jazz music.
Finally, the world of classical music world did generally not think much of jazz either. As a
product of mainly African-American origin, jazz was thought to be far inferior to the classical
tradition. Apart from that, the techniques as well as the aesthetics of the two forms of music
differed so enormously that it was impossible for most classical musicians and composers to
appreciate jazz. Still, a number of them felt that certain jazz elements could mean a useful and
enriching addition to western music and acted accordingly.

