
Swingen in Loenen 

Eindjaren '30 werd in Loenen amateur-dans
orkest The Blue Ramblers opgericht, een 
achtkoppige jazzband die menig voetje van 
de vloer deed komen tijdens vele feesten. 
Gedurende een tiental jaren was de band 
actief, al werden de spelers twee keer min of 
meer gedwongen de naam te wijzigen. Over 
het hoe en waarom van deze gebeurtenissen 
volgt hier een weergave. 

'Dag schatteboutje, dag aardig vrouwtje', 
'Mexicali Rose'of 'Music for Mitsy', overbe
kende liedjes uit de jaren dertig en veertig van 
de vorige eeuw. Was het maar mogelijk via 
een knopje in dit blad deze liedjes weer even 
te horen... bij velen onder u zouden herinne
ringen aan vroeger bovenkomen. Aan dansen, 
feestjes, eerste liefdes wellicht, of aan avon
den luisterend rond de radio. Maar u moet het 
doen met inlevingsvermogen en enkele foto's. 
Deze en vele andere nummers werden ook in 
Loenen ten gehore gebracht door The Blue 
Ramblers. Ontstaan rond 1936, vanuit een 
vriendenkring die deels al speelde in de fanfa

res. Onder leiding van Piet Dijkstra (piano, 
accordeon) speelden Jan Westveen (tenorsax, 
klarinet), Jan Dokkum (altsax, klarinet), Bram 
Bakker (tweede trompet), Ton Niekerk (eerste 
trompet), Herman van Beem (trombone), Jan 
Bosch (drums) en Herman Mathot (zang en 
microfoon). Piet (Sjouke Pieter) Dijkstra was 
zoon van de directeur van de boterfabriek in 
Vreeland en had zich daar met zijn gezin op 1 
maart 1920 vanuit Noord Amerika gevestigd. 
Jan Bosch was slager te Loenen, Jan West
veen bakker te Nieuwersluis, Jan Dokkum 
was schilder in Vreeland, Bram Bakker en 
Herman van Beem waren timmerman, Ton 
Niekerk was kruidenier en Herman Mathot 
was vertegenwoordiger. De eerste bijeenkom
sten van de band vonden plaats in de bakkerij 
van Westveen. Later repeteerde de band, 
een maal per week, voornamelijk in gebouw 
'Ons Huis' op Oud Over, na de oorlog ook in 
gebouw Sint Joseph. 

Zelfgemaakte instrumenten 
In de beginperiode was het moeilijk om de 
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The Blue Ramblers 
in de beginperiode. 
V.l.n.r. Jan 
Westveen, Jan 
Dokkum, Ton 
Niekerk, Herman 
van Beem, Piet 
Dijkstra (piano) en 
Jan Bosch (drums) 
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The Blue Ramblers 
tijdens een show

avond op 5 april 
1941. 

(coll. J. Westveen) 

The Ramblers o.l.v. 

Theo Uden 
Masman. 

(coll. NJA, bron: 
www.jazzgeschiede-

nis.nl) 

benodigde muziekinstrumenten aan te schaf
fen. De muzikanten speelden dan ook op de 
muziekinstrumenten die zij ook bespeelden bij 
het fanfarecorps waarvan zij lid waren. Zo 
speelde Niekerk op de bugel en Bakker op de 
Piston. Later werden eigen instrumenten 
aangeschaft of gekregen. Zo werd een grote 
trom van het Loenense fanfarecorps, die 
zonder vellen ongebruikt in de repetitieruimte 

van het corps stond, groothartig afgestaan 
aan de band. Twee nieuwe trommelvellen 
werden gekocht en gespannen op het frame, 
en de grote trom voor het drumstel was een 
feit. Een oom van Jan Bosch, die de kleine 
trom sloeg bij het Loenense fanfarecorps, 
zorgde uit zijn privé-bezit voor een kleine trom 
en trommelstokken. Een ander zorgde weer 
voor de ophanging van een bekken en weer 
iemand anders voor een voetpedaal voor de 
grote trom. Zo werd uit verschillende onder
delen en vervaardigd door handige handen, 
een drumstel in elkaar geknutseld. 
De drummer van het eerste uur, Jan Bosch, 
kon ook piano spelen. Hij had les van de toen 
bekende musicus J.F. Tierie. Tierie bespeelde 
het Bätzorgel in de Hervormde kerk en gaf 
tevens muzieklessen op verschillende instru
menten aan diverse personen. 

Initialen 
De band wilde professioneel voor de dag 
komen en daar hoorden naamborden bij die 
aan de voorkant van een muzieklessenaar 
gezet konden worden, zoals ook op de foto's 
te zien is. Bandleden Bakker en Van Beem, de 
timmerlieden, maakte de borden en huisschil
der Pieter Visser beschilderde ze. Diagonaal, 
van de linkerbovenhoek naar de rechter bene
denhoek waren de letters TBR te lezen, met 
op één van de borden in kleine letters de 
volledige naam, The Blue Ramblers. Die initia
len zouden belangrijk worden bij het kiezen 
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De Lona Swingers 
op 21 maart 1944. 
V.l.n.r. Henk van 
Trient, trompet/ 
accordeon, Bram 
Bakker, trompet, 
Wim Tober, drums, 
Henk Mol, tenor
saxofoon, Jan 
Westveen, saxofoon 
en klarinet, Fook 
van Kooten, saxo
foon en klarinet en 
Sipke Mulder, piano. 
Let op de showbor-
den met de initialen: 
DLS! 

van een nieuwe naam, jaren later... 
De band speelde op bals, onder andere na 
uitvoeringen van een van de fanfarecorpsen. 
Het eerste nummer dat gespeeld werd was 
meestal 'You are my lucky star', dat hiermee 
uiteindelijk de herkenningsmelodie van de 
band werd. Naast jazzliedjes speelden The 
Blue Ramblers ook wel Engelse walsen en 
een potpourri van Weense walsen. Het genre 
muziek dat de band speelde, op de grens van 
jazz en amusementsmuziek, was vrij populair 
in die tijd. Een van de bands die deze muziek 
vanaf de jaren twintig nationaal bekend maak
te (naast bijvoorbeeld The Millers), was The 
Ramblers, onder leiding van Theo Uden Mas-
man. Hun muziek was te horen via de radio en 
op platen, eerst op 78 toerenplaten, later op 

45-toeren ep en 33-toeren lp. The Ramblers 
vierden nationaal en internationaal grote tri
omfen, in tegenstelling tot de Loenense Blue 
Ramblers, wiens bekendheid regionaal bleef. 
Toch zou Uden Masman de Loenenaren min 
of meer verplichten hun naam te wijzigen... 
Dit speelde in 1946. Daarvoor echter, tijdens 
de tweede wereldoorlog, had de band ook al 
een andere naam moeten aannemen. 

De Lonaswingers 
De Duitse bezetter verbood het spelen van 
Engelse en vanaf december 1941 ook Ameri
kaanse muziek. Na de Duitse inval in Rusland, 
in juni 1941, werd in Nederland ook nog een 
dansverbod afgekondigd. Jazz- en amuse
mentsorkesten konden vanaf dat moment 

T H E RAMBLERS 
RADIO-SHOW- EN DANSORKEST O.L.V, THEO UDEN MASMAN 

Aangeteekend. 

den Heer P.van Swieten Jr. 
Leider Amateurband The Blue Ramblers 
L 0 E H E B a / d . Vecht . 

Briefhoofd van de 
brief van Theo Uden 
Masman aan de 
Blue Ramblers 
(coll. Fien Bakker-
Cornelissen) 
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) Bram (Pieter 
Abraham) Bakker 

(1921-1989), trom-
pettist en secretaris

penningmeester bij 
The Blue Ramblers 
(coll. J. Westveen) 

2 Wim (Willem 
Garbrand) Tober 
(Loosdrecht/Oud 

Over 1925), 
drummer bij 

The Blue Ramblers 
(foto uit februari 

1944, coll. W. Tober) 

alleen nog in theaters optreden. Dat leidde in 
hun muziek tot een versterking van het ele
ment show ('schouw' in het Dietse jargon van 
die dagen). De Nederlandse WA deed soms 
invallen tijdens voorstellingen, om op te tre
den tegen al te uitbundig gedrag van het 
publiek en tegen het spelen van verboden 
muziek. In het voorjaar van 1942 werd het 
Nederlandse muzikanten verboden Engelse 
titels en orkestnamen te gebruiken. The Ram
blers doopten zichzelf om tot 'Theo Uden 
Masman en zijn dansorkest'. In dit licht moet 
waarschijnlijk ook gezien worden dat The Blue 
Ramblers hun naam veranderden in het meer 
Nederlandse en locale 'Lona swingers', een 
naam die Jan Westveen bedacht. 
Deze situatie was natuurlijk niet bevorderlijk 
voor het aantal optredens van orkesten, en 
dat terwijl de behoefte aan wat vertier juist 
alleen maar toenam in deze donkere tijden. De 
Lona swingers bleven af en toe optreden, in 
wat kleinere bezetting, onder andere omdat 
een bandlid te werk werd gesteld in Duitsland. 
Zo traden zij op 21 maart 1944 op in Breuke-
len, een optreden dat wel erg lang zou duren! 
(zie foto) Het was namelijk spertijd, en na 
20.00 uur mocht men niet meer naar buiten. 
De Lona swingers waren echter gevraagd een 
feest op te luisteren in het Statewapen te 
Breukelen (nu: ZIZI) ter gelegenheid van het 
121/2 jarig bestaan van voetbalvereniging 
Nijenrodes te Breukelen, waar Jan Westveen 

lid van was. Dit feest begon echter pas om 
20.00 uur... De oplossing was snel gevon
den: er werd gewoon de hele nacht doorge
speeld en -gefeest, totdat men om 6 uur in de 
ochtend 'legaal' de straat weer op mocht. 
De bezetter had in die tijd de beide repeteer-
ruimten van de band gevorderd. Men zocht 
toevlucht tot meerdere locaties: zo werd gere
peteerd in de kazerne in Nieuwersluis, waar
van Sipke Mulder een sleutel had. 1) Ook 
repeteerde men in de Kampioen (nu: het Stou
te soldaatje) en ook wel op huize Vijverhof, 
toen eigendom van de heer Malchus. 

Na de oorlog werd Piet van Zwieten uit Vinke
veen vaste pianist-arrangeur en leider. Het 
orkest kwam tot bloei en speelde onder meer 
de uiterst populaire muziek van Glen Miller, 
(Moonlight serenade, In the Mood, Take the A-
train, u kent ze nog wel!) Maar het programma 
was divers, zelfs de mars 'Koning voetbal' zat 
in het repertoire. De Lona Swingers pakten 
meteen na de bevrijding hun oude naam weer 
op, zoals te zien is op de foto op pag. 20, 
gemaakt op 9 juni 1945 tijdens het bevrij
dingsbal in de tuin van het Raadhuis van 
Kronenburg. De foto toont dat de band is 
uitgebreid naar 11 leden en dat er een kleine 
wisseling van de wacht heeft plaats gehad. 
Op de voorgrond bevindt zich het plankier 
waarop gedanst kon worden. Later op die 
avond zou het orkest nog gaan spelen op 
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Vreedenhoff, waar toen de staf van de Binnen
landse Strijdkrachten van het district N.W. 
Utrecht was gevestigd. Het verhaal gaat dat 
enkele bandleden wegens vermoeidheid en 
drank in slaap waren gevallen... Let u even op 
de beschilderde borden voor de blazers: hier 
zijn alleen de initialen TBR op te zien, de 
naam 'the Blue Ramblers' is verdwenen. Alsof 
men zou voorvoelen dat men een klein jaar 
later, op 25 mei 1946, een aangetekende brief 
zou ontvangen van Theo Uden Masman, 
bandleider van The Ramblers, met een minder 
leuk bericht. 

Nieuwe naam 
Uden Masman had namelijk via zijn impresario 
een biljet ontvangen "vermeldende het optre
den van 'De Loenensche amateurband The 
Blue Ramblers' op 18 mei in het Hotel 'Het 
Statewapen' te Breukelen". Hierop was ver
meld dat dit optreden door de band zelf was 
georganiseerd en dat het publiek een toe
gangsprijs van f.1,50 moest betalen. "Daarge
laten of U werkelijk een amateurband vormt, 
dan wel als beroepsmusici optreedt: U maakt 
gebruik, of misbruik van den naam 'Ram
blers', zij het met toevoeging van het woordje 
'Blue', hetgeen bij uitspraak van de Recht
bank te Amsterdam, gedaan in november 
1941 VERBODEN is". Dit proces was gevoerd 
tegen de toentertijd bestaande 'Blue Ram
blers'. Op zich zag Uden Masman nu nog 

geen problemen met eventuele naamsverwar
ring, want "tot nu toe is [uw band] slechts 
regionaal bekend, maar de mogelijkheid van 
grootere bekendheid is niet uitgesloten, en 
dan zou het voeren van den naam Blue Ram
blers verwarring kunnen stichten". Uden Mas
man vroeg de band hun naam grondig te 
wijzigen, nu kon het nog zonder al te veel 
problemen. Indien zij niet aan zijn verzoek 
gehoor zouden geven, zou hij helaas de stap 
naar de rechter moeten maken. Niet van harte 
weliswaar, dat blijkt uit de afsluiting van zijn 
brief: "Met de verzekering dat ik U in dit geval 
slechts zeer ongaarne "dwars moet zitten", 
teeken ik, hoogachtend, Uden Masman". De 
brief was gericht aan R van Swieten jr, leider 
van The Blue Ramblers. Deze dicteerde de 
week daarop een antwoord, dat getypt werd 
door Bas van Kralingen2) en ondertekend 
door P.A. (Bram) Bakker. Het briefhoofd ver
meldt de afzender: 'THE BLUE RAMBLERS (in 
liquidatie), Amateur Dansorkest, Loenen a/d 
Vecht'. Alleen al uit dit briefhoofd blijkt dat de 
boodschap van Uden Masman serieus was 
genomen. De band was echter niet blij, dat 
spreekt voor zich. "Met gemengde gevoelens 
namen wij kennis van uw schrijven d.d. 23 
dezer. Wij hebben ons bandje een naam 
moeten geven en -niet wetende, dat U het 
monopolie op alle mogelijke, en wellicht ook 
onmogelijke- 'Ramblers'combinaties bezit, -
uiteindelijk besloten tot 'The Blue Ramblers'. 

3 Henk (Hendrik Christiaan) Mol 
(Gorinchem 1927), tenor saxofonist bij 
The Blue Ramblers. Hij was arbeider in 
een metaalwarenfabriek en vertrok 

in 1950 naar Gorinchem. 
(coll. W. Tober) 

4 Jan (Jazz) Westveen (1918), speelde 
alt- en tenorsaxofoon en klarinet bij The 
Blue Ramblers. Speelde verder piano en 
op latere leeftijd ook trompet: een veelzij
dig amateur-musicus! 

(foto uit maart 1944, coll. J. Westveen) 

5 Jan Dokkum (Abcoude-Baambrugge 
1915-2000 Hilversum). Dokkum was 
huisschilder van beroep en heeft 
o.a. de pilaren in de St.Nicolaaskerk te 
Vreeland voorzien van imitatiemarmer. 
(coll.W. de Ruiter) 
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Het bevrijdingsbal 
op 9 juni 1945 met 

optreden van The 
Blue Ramblers. 

Op trompet spelen 
van links naar 

rechts: Bram Bakker, 
Ton Niekerk en Theo 

Bosman, op saxo
foon: Jan Westveen, 

Jan Dokkum, Henk 
Mol en Fook van 

Kooten, op drums: 
Wim Tober, op gitaar 
(achter Bram Bakker) 

Ferry de Groot, op 
accordeon (achter 

Jan Westveen): Ton 
Wiegman en op de 
piano speelt Sipke 

Mulder, 
(coll. J. Westveen) 

Hadden wij geweten, dat in de eerste plaats 
de naam niet oorspronkelijk is, in de tweede 
plaats het voeren van een +Ramblers combi
natie zelts tot een procedure aanleiding kan 
geven, we kunnen U verzekeren, dat we een 
en ander zelfs niet in overweging hadden 
genomen". Teleurgesteld was Van Zwieten 
niet alleen door het feit dat de lessenaars nu 
tevergeefs gemaakt waren, maar geërgerd 
was hij ook door het argument dat men "een 
dorpsbandje uit Loenen zou kunnen verwarren 
met het over de geheele wereld bekende 
radio-, show- en dansorkest van Theo Uden 
Masman!" Hij besluit de brief dat zij niet over
tuigd zijn van het leedwezen van de heer 
Uden Masman en dat zij, ondanks het feit dat 
zij de redelijkheid van de eis niet inzien, de 
naam TBR niet meer zullen voeren. "Een 
dubbeltje moet het immers altijd afleggen 
tegen een kwartje" is de eindzin van deze 
brief. De beschuldiging dat zijn eis niet redelijk 
zou zijn, laat Uden Masman nogmaals in de 
pen (i.e. de typemachine) klimmen. Hij vindt 
juist dat de band blij moet zijn dat hij hen tijdig 
gewaarschuwd heeft voor eventuele represail
les, nu de band nog een 'dorpsbandje' is. Of 
dit zo is, betwijfelt hij trouwens: "Uw brief, 
behoudens dat hij geen gedrukt briefpapier 

bevat, maakt overigens niet de indruk van 
bescheidenheid, die een 'dorpsbandje' zou 
passen, dat zich in alle nederigheid tot de 
Loenensche en Breukelensche omstreken 
wenschtte bepalen. DictP.v.S., Typ.:VK, 
No.:743/VI, Afd.: Corresp. boven aan uw brief 
wijzen op een grootscheepse onderneeming, 
althans suggereeren wel iets anders dan de 
door U als secretaris, -ook dat nog- voorge
wende of voorgestelde eenvoud van dat 
'dorpsbandje' uit Loenen". De lichte bluf 
waardeert Uden Masman echter wel, "ook ik 
ben er zonder een beetje overdrijving van 
onze belangrijkheid niet gekomen, maar hier 
zit juist de reden in verscholen waarom ik er 
tegenin MOET gaan, vooral wanneer de naam 
Ramblers daarbij gebruikt wordt". Hij biedt de 
Loenense band nog een kleine uitweg, door 
wel toe te staan de naam The Blue Ramblers 
heel klein, tussen haakjes en met het voor
voegsel v/h (voorheen) onder de nieuw aan te 
nemen naam te zetten. Hier gaan de bandle
den niet op in. Zij veranderen de naam van de 
band in The Blue Rascals, een nieuwe naam, 
maar met dezelfde initialen als de oude naam: 
TBR. 3) De mooie lessenaars konden dus in 
ongewijzigde staat gebruikt blijven worden! 
Dit is tijdelijk wel gebeurd, maar in datzelfde 
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The Blue Rascals 
tijdens een dans
avond in gebouw 
Ons Huis in 1946. 
Op de voorste rij zit
ten v.l.n.r. Henk Mol, 
Jan Westveen, Jan 
Dokkkum en Fook 
van Kooten op de 
saxofoon, tweede 
rij: Bram Bakker, 
Ton Niekerk, Theo 
Bosman op trom
pet, op piano Piet 
van Zwieten en op 
drums Piet Helling, 
(coll. J. Westveen) 

jaar, 1946, werden er toch nieuwe borden 
gemaakt voor de muzieklessenaars. Een 
decorschilder, die na de oorlog gedetineerd 

^ j - n û o n m n l û ' t o Mioi lu/orcl i liç 

beschilderde de borden. Op de laatste foto 
ziet u deze borden, in gebruik tijdens een 
dansavond in gebouw Ons Huis in 1946. 
De band oefende een keer per week in het 
gebouw St. Joseph.4) Langzamerhand ging 
de rek er een beetje uit. De een kreeg verke
ring of verhuisde, de ander begon een eigen 
zaak, weer een ander kreeg een nieuwe baan 
elders. Penningmeester Bram Bakker verdeel
de het geld dat nog in kas was onder de 
toenmalige leden. De band trad in kleinere 
bezetting nog wel op, onder andere op een 
dansschool in Maarssen. Toen de band min of 
meer doodgebloed was, ging Jan Westveen 
spelen bij The Liberators in Hilversum. Oud 
bandlid Wim Tober ging na de oorlog zelfs 
naar het conservatorium en werd paukenist bij 
het Utrechts Stedelijk Orkest. Wellicht was dit 
'dorpsbandje', als zij waren blijven bestaan, 
wel net zo'n grote toekomst tegemoet gegaan 
als die andere, 'echte' Ramblers! 

NOTEN: 

1) Mulders vader had namelijk een betrekking bij het Rijks 
Opvoedings Gesticht, het R.O.G., dat omstreeks 1943 
in de kazernecompiexen werd gevestigd. 

2) In het briefhoofd staat: diet: P.v.S, Typ: VK, No.743/VI, 
Afd.: Corresp. Van Kralingen was weliswaar geen 
bandlid, maar had als enige een typemachine. 

3) Rambler betekent zwerver, Rascal betekent schelm, dus 
qua de inhoud veranderde de naam niet wezenlijk. 

4) Theo Bosman, afkomstig uit Breukelen, was pas 17 jaar 
oud toen hij bij de band ging speten. Piet Helling en Piet 
van Zwieten kwamen uit Vinkeveen, Fook van Kooten uit 
Maarssen, Jan Dokkum uit Vreeland, en de rest uit 
Loenen. Verenigingsgebouw St.Joseph stond aan de 
Rijksstraatweg, waar nu De Compagnie is gevestigd. 

BRONNEN: 

Gesprekken met Jan Westveen en Ton Niekerk 
Correspondentie tussen Theo Uden Masman en 
The Blue Ramblers, coll. Fien Bakker-Cornelissen 
www.jazzgeschiedenis.nl 

Juliette Jonker-Duynstee 
Willem Mooij 
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