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INLEIDING
‘Where do you go when you’re too young
You’ve found a world that’s just begun
Who’s gonna say your day’s too long
Or right from wrong?
Who’ll lead you on
Where do you go?’1

De Nederlandse jaren vijftig worden wel gezien als de middeleeuwen van de twintigste
eeuw. Alles in dit tijdsvak lijkt in retrospect in het teken te staan van de wederopbouw.
Iedere burger moest zijn handen uit de mouwen steken om zonder morren de grote
materiële schade van de Tweede Wereldoorlog weg te werken. Mensen deden braaf hun
plicht en leefden op sobere en gezapige wijze hun leven, om zo het verzuilde vaderland
weer in een stabiele positie te verkrijgen. Het gezin was de hoeksteen van de
samenleving, en diende als een veilig en gezellig baken voor de jeugd.2 Een dergelijk
beeld staat in schril contrast met de culturele revolutie van de jaren zestig. Toen
schudde de massa haar volgzaamheid af en ontstond er een roep om democratisering en
gelijkheid vanuit verschillende groepen in de samenleving. Dit kwam bijvoorbeeld
voort uit de vrouwenbeweging, de katholieken en ook de jeugd begon zich in sterke
mate te roeren.3
Historici zijn het er over eens dat de eerste aanzetten tot die culturele revolutie
ook al in de jaren vijftig plaatsvonden. Bepaalde ontwikkelingen die zich in die
voorgaande, ogenschijnlijk saaie periode voordeden, zijn onmisbaar gebleken voor het
ontstaan van de latere maatschappelijke omwenteling. Dit geldt zeer zeker wanneer je
het over de democratiserende jeugdcultuur hebt, waarvan denkend aan de jaren zestig
beelden opdoemen van de flower power, hippies en de Provobeweging. De subculturen
van de Nederlandse jongeren waren in de jaren vijftig al zoetjesaan aan het ontstaan,
maar ‘braken pas door’ in de jaren zestig.4 Jongeren konden zich langer ontplooien door
de enorme groei van de onderwijsdeelname en wanneer zij eenmaal werkten,
verdienden zij steeds meer. Hun mogelijkheden verbreedden zich in allerlei opzichten.5
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Hoewel de periode van de jaren vijftig minder radicale veranderingen kende, was er
toch al van alles aan de hand dat de moeite waard is van dichterbij te bekijken.
Eén van de ontwikkelingen die sterk te maken heeft met de opkomst van de
jeugdculturen, is het feit dat de muziekstijlen die in deze tijd ontstonden werden
toegeëigend door verschillende groepen jongeren. Daarom is het ook van belang te
spreken over meerdere culturen. Zo betekende bijvoorbeeld de rock’n’roll een grote rol
voor de jeugdige arbeidersklasse. Deze jongeren, de nozems, voelden zich sterk
aangetrokken tot de ruige en seksueel getinte muziek van nieuwkomers als Elvis
Presley.6 Door middel van de radio en de pers konden jongeren op een makkelijke
manier de ontwikkelingen op muziekgebied volgen.
Het popmuziekblad dat tot in de tweede helft van de jaren vijftig een
monopoliepositie bekleedde, was Tuney Tunes. Dit blad was in 1942 al voor de eerste
keer uitgegeven, maar hield op te bestaan door problemen met de Duitse bezetter en
twee bombardementen op de drukkerij. In 1944 zou het voor het eerst bovengronds
verschijnen, iedere zesde van de maand tot aan juli 1966. Het was vóór de opkomst van
de televisie en mooi bedrukte grammofoonplaathoezen de enige manier voor jongeren
om er achter te komen hoe de grote sterren eruitzagen. Ook in het algemeen was Tuney
Tunes een van de weinige schakels tussen het publiek en de muzikanten en sterren,
omdat de overige pers nauwelijks over lichte muziek schreef.7
In het tijdschrift Nieuwste Tijd wordt in een editie over ‘Het idool’ in oktober
2004 door Willem Frijhoff en Lutgaerd Mutsaers opgeroepen tot uitgebreider onderzoek
naar popidolen. Daarbij moet geprobeerd worden om de ‘maatschappelijk lage status’
die de popster vaak heeft, door de vingers te zien. Het gaat bij historisch onderzoek niet
om het selecteren van goede en minder goede bands, maar om het publiceren over
‘voorwaarden van publiciteit en de context van popidolendom’.8
Toch is er nog nooit analytisch onderzoek gedaan naar Nederlands eerste
muziektijdschrift. Institutionele geschiedenis is er wel geschreven en ook wordt Tuney
Tunes regelmatig geciteerd wanneer het gaat over de jaren vijftig en hoe de rock’n ‘roll
bijvoorbeeld niet geaccepteerd werd. Een poging tot de ontleding van de inhoud van
Tuney Tunes is tot op heden nooit verricht. Dit terwijl het blad voor minstens een
6
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decennium van de Nederlandse geschiedenis vrijwel de enige en zeer toegankelijke kans
biedt om de popcultuur te bestuderen. In dit bestek wordt dat dan ook gedaan. Tuney
Tunes zelf staat centraal in dit onderzoek: hoe werd het blad opgericht en wat voor
mensen schreven ervoor? Wat zijn de belangrijkste thema’s en rubrieken die steeds
weer terugkeren? En welke relatie had het blad, dat werd opgericht in een tijd waarvan
deskundigen zeggen dat ‘echte’ popmuziek nog niet bestond, met de opkomende jeugden veranderde muziekcultuur? Op welke manier beziet de redactie de nieuwe
ontwikkelingen?
Om de artikelen van Tuney Tunes te kunnen beoordelen en duiden, is het van
belang eerst een overzicht te geven van de ‘grote’ ontwikkelingen van de jeugd en
muziek in de jaren vijftig. Vervolgens is het mogelijk de ontwikkeling die Tuney Tunes
doormaakte in de periodes 1944-1955 en 1955-1966 te behandelen.

5

HOOFDSTUK 1 VERWILDERD EN VRIJ?
ONTWIKKELINGEN VAN DE JEUGD IN DE ‘LANGE’ JAREN VIJFTIG
Het gaat mis met de jeugd. Dat is de conclusie die Langeveld en de zijnen in 1952
trekken na maandenlang onderzoek en een honderden pagina’s tellend rapport genaamd
De maatschappelijke verwildering der jeugd. Onder jongeren op alle maatschappelijke
niveaus is er een ontwikkeling gaande die zijn weerga niet kent. Zij lopen er slordig bij
en ambiëren niets, ze zijn initiatiefloos en ongeïnteresseerd. De jongeren nemen niets
serieus, en dan niet op een leuke, spelerige, frisse of open manier, maar ze zijn brutaal
en oneerlijk. De jeugd is hedonistisch ingesteld, ze zijn uit op snelle vervulling van hun
driften. Ze luisteren naar de radio en kijken films in de bioscoop, maar niet met echte
toewijding. Ze hebben geen échte belangstelling voor wat hun voorgeschoteld wordt.9
De jeugd is immoreel en onmaatschappelijk. Stad of dorp, jongen of meisje, west of
oost, het maakt niet uit volgens Langeveld: ‘het is veeleer een kwestie van
graadsverschil dan van wel of niet voorkomen van verwildering.’ Het heeft volgens
Langeveld dan ook niets te maken met sociale factoren per sé, verwildering is een
‘aggregaatstoestand van de ziel’.10 Oorzaken hiervan zijn de chaotische jaren van de
oorlogstijd, het onbegrip van ouders en het ontstaan van de massasamaatschappij. Dat
laatste betekende in zijn ogen vooral dat de traditionele waarden en samenhang of
cohesie van de samenleving aan het verdwijnen waren:

‘Het ontglijden aan de maatschappelijke en geestelijke ordeningen, die het leven der overgrote
meerderheid van ons volk nog honderd jaar geleden vorm en zin gaven, het verlies van
middellijke en onmiddellijke, traditionele en persoonlijke verbondenheid met de zingevende
determinanten van leven en wereld, tot een vlottend worden der menselijke instinkten geleid
heeft, welke zich als cultuurverlies en ‘Vermassung’ doet gelden.’11

De grote bezorgdheid die blijkt uit het rapport van Langeveld is al vele malen geciteerd
en wordt vaak gebruikt om aan te geven hoe groot de bezorgdheid was over het sociale
fenomeen, dat eigenlijk van alle tijden is: de jeugd die zich afzet tegen de volwassen. In
De Maatschappelijke verwildering der jeugd werd uitgebreid uiteengezet hoe de jeugd
aan het afglijden was en dat het aan de volwassenen, de opvoeders, jeugdwerkers en
9
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scholen was om de problemen een halt toe te roepen. Er zit wel degelijk een positievere
noot in de toon van het rapport, namelijk dat de samenleving nog niet verloren is, en dat
met de juiste maatregelen het gedrag van de jeugd in goede banen geleid zou kunnen
worden. Het verenigingsleven zou bijvoorbeeld een belangrijke rol kunnen spelen in het
vervangen van de rol van de kerk. Jongeren kunnen dan aan de hand worden genomen
en hun interesse in de wereld om hen heen kan op die manier weer worden
aangewakkerd.12 Langeveld en de zijnen willen graag dat de hele samenleving weer
actief wordt, beginnende bij de jeugd. Zij moeten weer boeken gaat lezen en interesse
tonen voor bijvoorbeeld de natuur, in plaats van slechts met uiterlijkheden, materiële
zaken en seksuele escapades bezig te zijn. Het uitgangspunt wat hem betreft is echter de
relatie tussen de opvoeder en het kind. Langeveld was in zijn denken een principieel
christen, maar vond dat niemand – dus ook niet de kerk - het recht had om echt te
interveniëren in die relatie. De taak lag volgens hem voornamelijk bij de ouders en
direct betrokken jeugdwerk.
De ongenuanceerdheid van de beschrijvingen van de jeugd door Langeveld c.s.
werd in de jaren vijftig echter al bekritiseerd. Het feit dat de Langeveldse school, zoals
zijn pedagogische beweging werd genoemd, geen statistieken wilde gebruiken was een
belangrijk punt van kritiek. Zoals in het rapport zelf werd verklaard: het doel was niet
op zoek te gaan naar een ‘statistisch gemiddelde’ of ‘meest voorkomende vorm’.13 Door
middel van cijfers is het volgens hen niet mogelijk de werkelijkheid te achterhalen. ‘De
sociografische en enquêterende onderzoeksmethoden maken uiteraard het verschijnsel
der maatschappelijke jeugdverwildering niet steeds verifieerbaar; ze leiden kwantitatief
zeker tot onderschatting van de toestand.’
Andere rapporten beoogden aan te tonen dat het inderdaad allemaal wel meeviel
met de ernst van de jeugdproblematiek. Een rapport dat vijf jaar later verscheen
bijvoorbeeld, in 1957 dus, liet zien dat de analyse van Langeveld te veel meegegaan was
met de bezorgdheid van de samenleving in zijn algemeen. De opstellers van dit rapport,
Krantz en Vercruijsse, beweerden dat voornamelijk in de pers de problemen te veel
opgeblazen werden en dat Langeveld dit had overgenomen. Ook de angst voor het
culturele verval in de samenleving dat zo sterk uit De Maatschappelijke verwildering
der jeugd sprak, vonden de onderzoekers een half decennium later al erg overtrokken.
Als je de cijfers bekijkt, zo stelden Krantz en Vercruijsse, valt het allemaal wel mee met
12
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de jeugd. Zij gedragen zich een stuk verantwoordelijker en gedisciplineerder dan ze
worden afgeschilderd in de pers en door de overheid en andere maatschappelijke
instanties.14
De onderzoekers staan dus lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de positie
van de jeugd in Nederland. Enerzijds is er het beeld van een roekeloze, bandeloze en in
niets geïnteresseerde jeugd. Anderzijds is er aan het jaren vijftig een groep
wetenschappers die verklaren dat de jeugd wordt gezien als een groep die voornamelijk
in de ogen van volwassenen is veranderd en afgegleden, hetgeen in de ogen van de
onderzoekers nogal overtrokken is. Die laatste groep ontkent dat er sprake zou zijn van
een werkelijk, algemeen jeugdprobleem. Het grote verschil tussen deze twee
gedachtegangen kan voornamelijk verklaard worden vanuit het feit dat er in de
pedagogische school in het algemeen een methodestrijd gaande was. De school van
Langeveld was er steeds op gericht een universele, objectieve norm vast te stellen. Daar
toetste zij in principe alle gevallen aan die zij tegenkwam, om willekeur te voorkomen.
Zij gingen uit van een absolute waarheid die voor iedereen zou moeten gelden.
Rond 1960 waren er een aantal pedagogen die minder belang hechtten aan breed
opgezette algemeen-theoretische studies zoals die van Langeveld. Zij wilden grotere
aandacht besteden aan culturele veranderingen en factoren en dan meer op het
individuele niveau. Want Langeveld noemde wel de overgang van de agrarische naar
een industriële samenleving waarin traditionele banden en de jeugdbeweging wegvielen,
maar volgens de nieuwe visie was dit toch te algemeen. Het individuele geval werd niet
voldoende grondig bestudeerd: het idee was dat ‘waarheid iets was wat je samen moest
ontdekken’. Een meer maatschappijkritische benadering was volgens de pas ontstane
school noodzakelijk. Er was dan ook heel wat gaande in die maatschappij.15

VERANDERINGEN, FUN, VRIJE TIJD EN GELD

'Cause it's Saturday nite and I just got paid
Fool about my money don't try to save
My heart says go, go
14
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Have a time 'cause it's Saturday nite
And I'm feelin' fine
(Rip it up Elvis Presley, Blackwell – Marascaleo)

Het gedrag van de jeugd was onderhevig aan de veranderingen die gaande waren in de
samenleving als geheel. Enkele belangrijke ontwikkelingen hadden ook invloed op de
jeugd en de manier waarop volwassenen naar hen keken. De belangrijkste die uit de
literatuur naar voren komen zal ik hier bespreken. zoals de bevolkingsgroei. Allereerst
was er de babyboom, waarbij op het hoogtepunt in het jaar 1947 maar liefst 267.000
geboortes waren. Het aantal jongeren was daardoor sterk vergroot.16
De jeugd ging niet zoals vroeger direct aan het werk, maar bleef langer op
school dan hun ouders. Ook werd de groep steeds groter. Ter vergelijking: in 1950 ging
27 procent van de jongeren in de leeftijd van twaalf tot vijfentwintig naar het
middelbaar onderwijs, in 1960 was dit gestegen tot 40 procent. Dit betekende dat veel
jongeren beter opgeleid raakten dan hun ouders. Daarnaast zorgde het voor een zekere
vereffening van de verschillen tussen jongeren. De ongelijkheid wat betreft de
economische status verminderde de tegenstellingen van bijvoorbeeld stad versus
platteland of jongens versus meisjes verkleinde aanzienlijk. De jeugd als groep raakte
door de verlengde schoolcarrière steeds homogener.17
De schoolgaande jeugd had meer vrije tijd om te besteden, aan hobby’s, muziek
en andere interesses. De stijging en spreiding van de welvaart werd steeds groter,
waardoor bepaalde groepen, zoals ongeschoolde arbeiders en vrouwen meer financieel
onafhankelijk werden en hun geld ook uit konden gaan geven aan niet strikt
noodzakelijke zaken of eerste levensonderhoud. De economische positie van deze
groepen verbeterde sterk en steeds meer en grotere groepen mensen hadden meer te
besteden. De combinatie van meer vrije tijd en geld zorgde ervoor dat jongeren meer
konden bepalen waar zij hun geld aan wilden besteden, zonder dat daar een ouder bij
aan te pas kwam.18 Die zelfstandigheid zorgde ervoor dat jongeren in zekere zin hun
isolement konden doorbreken. De jeugd kreeg meer en meer de mogelijkheid zelf te
beslissen hoe hun leven er uit zou zien. Ze konden zelf hun kleding uitzoeken, bepalen
16
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wat voor muziek ze op wilden zetten en kiezen welke opleiding en baan ze wilden
hebben. Er ontstond meer keuzevrijheid die ongetwijfeld te maken had met hun ruimere
budget.19
Voor veel mensen werd de wereld sowieso ‘groter’. Mensen uit kleinere
plattelandsgebieden raakten meer en meer betrokken door betere infrastructuur. Ook de
industrialisatie en concentratie op stedelijke gebieden zorgden ervoor dat de rest van het
land meer toegankelijk werd. Daarnaast was er sprake van de opkomst van de
massamedia. Informatie en kennis wordt toegankelijker, steeds meer mensen hebben
radio of zelfs televisie en dit zorgt voor een wijdere blik op de wereld. Voornamelijk in
de loop van de jaren zestig berichtten kranten op een steeds informelere en spontane
manier over binnenlands en buitenlands nieuws.20
Ouders krijgen steeds minder zicht op wat hun kinderen precies doen met hun
tijd en geld en zij bepalen dus ook steeds minder wat hun kind gaat doen. Door het
wijdere blikveld van de ouders beginnen velen ook in te zien dat het niet altijd even
handig is om kinderen op een heel rigide manier op te voeden. In deze periode was de
tendens nog steeds (zoals die voor de Tweede Wereldoorlog ook al bestond) dat door de
industrialisatie, economische vooruitgang en democratisering de bekende structuren in
de samenleving aan het wegvallen waren. Dit leidde tot wegvallen van traditionele
normen en waarden.21 Voornamelijk bij jongeren begon dit ertoe te leiden dat zij niet
meer vanzelfsprekend lid waren van verenigingen, vakbonden en jeugdorganisaties.
Godsdienstige en kerkelijke dogma’s en tradities worden beetje bij beetje de rug
toegekeerd.22 Dat was een van de verschijnselen waar Langeveld zich in zijn rapport al
grote zorgen over maakte. Naast de afnemende trouw voor het verenigingsleven, hadden
ouders het moeilijk met het overbrengen van de normen en waarden waar zij nog mee
opgegroeid waren. Ook weer onder invloed van de ommekeer in de pedagogiek van
rond 1960 werd het idee bij ouders: laten we onze kinderen wat meer in vrijheid
opvoeden. Het was de bedoeling ze wat meer te begrijpen in plaats van ze een bepaalde
richting op te duwen. Er kwam steeds meer ruimte voor overleg in de horizontalere
relatie van de ouders met hun kind.23
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DE JEUGD ALS PEER-GROUP

Deze ontwikkelingen, die zich na de Tweede Wereldoorlog hadden ingezet: de groei
van de groep jongeren, hun bestedingvrijheid en –toename, de vergroting van hun
horizon en het min of meer wegvallen van traditionele sociale verbindingen, zorgde
ervoor dat de jeugd een onafhankelijke groep begon te worden. De veranderde relatie
tussen gezin, school en arbeid zorgde ervoor dat de transitie van kind-zijn naar
volwassenheid langer duurde.24 Eventuele uitspattingen, die in de loop van de jaren
vijftig steeds meer lijken plaats te vinden, jegens ouders en volwassenen moeten daarbij
met een korrel zout genomen worden. In de pers werden uit de hand gelopen
rockconcerten en hangjongeren breed uitgemeten, maar zoals Krantz en Vercruijsse al
aangaven, uiteindelijk nam dat nooit heel ernstige vormen aan. Dergelijk gedrag waarbij
de jeugd zich te buiten gaat werd door socioloog J.S. van Hessen in 1965 op de
volgende manier verklaard:

We dienen bij al die opvallende demonstraties van jongelui, ongeacht of het nu om bromnozems,
jazzrelletjesschoppers, modejonkers of strijders voor oude folkprivileges gaat, niet over het
hoofd te zien, dat de provocatie jegens de volwassenen vaak meer schijn is en dat de eigenlijke
demonstratie voor de leeftijdsgenoten en kennissenkring, en niet te vergeten voor zichzelf is
bestemd.25

De jeugd is volgens Van Hessen niet zozeer bezig met tegen de samenleving als geheel
aan te schoppen, maar zij is vooral ‘op zoek naar zichzelf’. ‘Conspicuous behavior’
noemt hij dit. Opvallend gedrag is een belangrijke functie in het samen ‘jong-zijn’. De
jongere kan op die manier zijn plaats verkennen, bepalen en bevestigen in het
‘medemenselijk verband’.26 Paniekreacties vanuit de samenleving zijn dan ook niet
nodig, vindt Van Hessen. De onderzoeker laat zien dat jeugdproblemen niet specifiek
iets van de jaren vijftig of zestig zijn, maar dat die generatieconflicten steeds weer
terugkomen. Hij noemt het een historisch repeterend thema, waarbij jonge mensen een
collectiviteit vormen die door volwassenen niet begrepen wordt. De oudere generatie
herkent zich dan niet meer in de jongere, en gaat klagen. Dit proces van klagen en
24
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tegenspraak van de jongeren is de essentie van de generatieverschillen of zelfs tegenstellingen.27
De jeugd wordt volgens Van Hessen steeds meer een vaste omgangsgroep naast
het gezin, een ‘peer group’. Zij manifesteren zich als een aparte sociale groep van –
uiteraard – ongeveer dezelfde leeftijd en dezelfde soort interesses. Dat is dus niet
hetzelfde als een vriendengroep of club maar is bedoeld in ruimere, algemene zin.28 In
deze groep is het voor jongeren mogelijk hun plaats binnen de samenleving te gaan
bepalen. De wereld ligt aan hun voeten, maar dat maakt het kiezen niet bepaald
makkelijker. Daarom is het zo belangrijk voor jongeren, in de steeds moderner
wordende maatschappij, mogelijkheden te hebben om zich te oriënteren op de
volwassen wereld. Door middel van ‘boeken, films, voordrachten’, maar ook door
‘vriendschappen, verenigingen’ en ‘slentergroepen’ is de jeugd voortdurend bezig haar
positie te bepalen.29 In de steeds gecompliceerder wordende maatschappij bestaat de
wereld van jongeren volgens Van Hessen niet alleen maar uit ‘hier het gezin’ en ‘daar
de maatschappij’. ‘Rondom het gezin tekent zich meer of minder vaag een directe
ruimtelijke omgeving af, waarin jongelui elkaar kennen, ontmoeten en elkaar betrekken
in een zekere samenhang.’ Daarbij valt te denken aan formele organisatie zoals door
middel van ‘school, werkplaats, kantoor’ en de ‘militaire dienst’. Daarnaast zijn er
minder formele en meer vanzelfsprekende aspecten van het leven zoals het ‘milieu,
culturele oriëntatie en confessie van het gezin’ die de samenhang tussen groepen
jongeren bepalen. Dit noemde Van Hessen de ‘complementaire’ functie van
‘jeugdformaties’. 30 Naast de conventionele kennissenkring vanuit kerk en school, ging
de jeugd meer zelf op zoek naar gelijkgestemden.
De vriendengroep, oftewel, de ‘peer-group’ bood de jongeren ook een
identificatiekader. Men wil graag bij een bepaalde groep horen, maar bepaalt
tegelijkertijd ook steeds de eigen positie ten aanzien van in hoeverre ze mee willen gaan
in die bewuste groep. ‘De jeugdgroeperingen’ kennen volgens Van Hessen allen een
eigen ‘persoonlijkheidsstandaard’, dat wil zeggen dat er steeds duidelijk wordt hoe
gedacht wordt over bepaalde zaken en bijvoorbeeld op wat voor manier men zich een
houding weet te geven. ‘Men moet mee kunnen doen’, want als de spelregels van de
groep gebroken worden, is de kans aanwezig om uitgestoten te worden. Toch is de
27
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jeugd ook voortdurend bezig een eigen mening te vormen, om ‘tot zichzelf te komen’.31
Hier baseert Van Hessen zich op het werk Volwassen Worden van N. Beets uit 1960.
Hij benadrukt net als Van Hessen de ‘macht’ van de peer-group op de karaktervorming
van de jongeren. Wanneer zij uitmaken van een peer-group, die overigens niet eens heel
groot hoeft te zijn, twee à drie personen voldoet vaak al, stemmen ze alles af op de
anderen. De eigen mening moet overeenkomen met die van de rest, om maar niet uit de
toon te vallen. De jonge mens moet van alles op de hoogte zijn, want het veranderd van
dag tot dag wat er in de mode is, bijvoorbeeld op muziekgebied.32
Beets beschrijft de muziekcultuur als een van de werelden waarin de jeugd juist
echt ‘vrij’ is. De jeugd heeft zich al gedistantieerd van school, gezin of vereniging, en
voelt zich daar niet meer echt thuis. Het gaat hier klaarblijkelijk volgens Beets over
jongeren die hun vrienden op niet-conventionele manier hebben leren kennen, buiten het
standaardpatroon om. In de jazzscene kan de jongere volledig zijn gang gaan, zo vindt
Beets, en hij verbaast zich er dan ook over dat de toegenomen ‘belangstelling voor
negermuziek’, nog niet uitgebreider beschreven is in de literatuur over puberteit en
adolescentie.33 Hij wil de plaats bepalen die jazz heeft in het leven van de jongere, die
zich in de ‘koffie-bar’ en de ‘disco-bar’ verzamelt en de ‘taal van de jazz’ in zich
opneemt. De jazz wordt echt op een lichamelijke manier beleefd, de jeugd geniet ervan
en neemt gretig alle berichten in zich op die verschijnen in ‘radio- en
televisieprogramma’s, muziekrubrieken in dag- en weekbladen en speciale tijdschriften’.
Hoewel Beets lange tijd een Langeveld-aanhanger was (getuige zijn opdragen
van Volwassen worden aan de pedagoog) is hij niet per definitie negatief over de jazz:
door middel van de moderne muziek is het mogelijk voor de muziekliefhebbende jeugd,
voornamelijk jongens in zijn ogen, om tot een ‘geconcentreerdere zelf-beleving’ te
komen. Omdat jazz zo chaotisch en ingewikkeld kan zijn kost de muziek de luisteraar
veel concentratie en energie: maar men voelt dan in elk geval wel ‘dat men LEEFT’.34
Het lijkt er op dat Beets hier voornamelijk zijn persoonlijke voorkeur voor de jazz
probeert te rechtvaardigen, maar zijn belangrijkste punt is er wel uit te destilleren: de
muziek verbind de jeugd op een andere manier dan gebruikelijk, maar wel op een
positieve manier. Hoe hij de opkomende rock’n’roll jeugd ziet, wordt helaas niet
besproken, want dat zou nog wel eens anders kunnen zijn uiteraard.
31
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Het verlangen van de jongeren, dat Beets beschrijft, om steeds er bij te blijven
horen en populair te blijven, zorgt ervoor dat zij ongemerkt getraind worden tot zeer
goed verbruikende consumenten.35 De broek of langspeelplaat die drie maanden geleden
gekocht was, raakte namelijk al snel uit de mode. De jeugd had zelf behoefte aan een
eigen leefwereld met gelijkgestemden. Maar er was in de jaren vijftig nog meer aan de
hand. Er was in dit decennium een ontwikkeling gaande was die het ontstaan van de
jeugdcultuur deed culmineren: producenten zagen en deden een nieuwe doelgroep
ontstaan.

ATTRIBUTEN VOOR DE JEUGD

Ik ben zeventien jaar
daverend jong
Ik ben zeventien jaar
Ik hou van een song
Ben ik daarom slecht
Ben ik daarom slecht?
(Ik ben 17 jaar, Rein de Vries, Poptie Bulterman en Bess)

De behoefte van de jongeren om een eigen leven te kunnen leiden in een eigen
leefwereld was groot, zij wilden een – symbolische of niet – eigen ruimte creëren. Op
dit verlangen van de jeugd werd al snel ingespeeld door de commercie. Moderne
artikelen werden door de stijgende welvaart voor steeds meer mensen bereikbaar en de
behoefte eraan groeide.36 De jeugcultuur valt in de loop van de jaren vijftig steeds meer
uiteen in verschillende groepen met hun eigen muziek, attributen en modestijl, allen
door de commercie gretig aangedragen. Dit zijn dus allemaal vormen van samen jongzijn, zo betoogt Van Hessen.37
Er ontstonden modeartikelen die voornamelijk voor de jeugd geproduceerd
werden. De markt van vrijetijdsinvulling maakte een schaalvergroting door, en raakt
meer georganiseerd. de ontspanningscultuur groeide snel door luxeartikelen als de
bromfiets, televisie en de transistorradio. Er ontstond een oriëntatie op de nationale of
zelfs internationale markt, waar voorheen voornamelijk op lokale schaal gericht werd.
Er werd, bijvoorbeeld ‘bij de productie van muziek en film, rekening gehouden met de
35
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smaak van een massabevolking die over de eigen landsgrenzen heen kijkt.’38 Artikelen
moeten grote groepen mensen aanspreken en doordat iedereen steeds meer geld te
besteden had werd dit mogelijk. Film, muziek en reclame werden dan ook voornamelijk
gericht op diegenen die hun geld wilden besteden aan consumptieartikelen op het gebied
van vermaak. Moderne producten werden sterk in verband gebracht met ‘de jeugd en
jong zijn’.39 De commercie bood de jeugd allerlei ‘eigen’ producten aan, waardoor zij
zich nog meer gingen onderscheiden van ‘de rest’. ‘Eigenaren van bioscopen, cafés en
danslokalen’ speelden steeds meer in op de jeugd. 40
Het ultieme voorbeeld van een attribuut dat speciaal voor en door de jeugd
gemaakt werd, was de eerste uiting van popmuziek, oftewel de rock’n’roll. Lichte
muziek in het algemeen was uiteraard altijd al iets geweest waar jongeren een speciale
band mee hadden gehad, maar deze nieuwe muziekvorm maakte de verhouding nog
specialer. Muziek werd naast film de belangrijkste vorm van entertainment voor de
jeugd. De interesse van tieners voor de popcultuur definieerde zich in de tvprogramma’s die ze keken, de tijdschriften die ze lazen, de cafés en disco’s waar ze
heen gingen en verdere benodigde artikelen, zoals de transistor, platenspeler en gitaar.41
De jazz was sinds de dertig jaren vanuit de Verenigde Staten ook in Nederland
zeer populair geworden. Deze van oorsprong zwarte muziek was door blanke musici
geschikt gemaakt voor de ‘blanke oren’ die niet zoveel gewend waren.42 Het dansen op
‘swing’, zoals die jazz vaak genoemd werd, was een wijdverspreide rage voor jong,
maar ook voor oud. Dansorkesten waren heel populair en bijvoorbeeld dat van Benny
Goodman zorgde zowel in Amerika als in Nederland voor razend enthousiaste fans.
Ook Hawaïmuziek en Latijns-Amerikaanse ritmes vielen bij het Nederlandse publiek in
de smaak.43 Uit de swing kwam de big band muziek voort, waarbij de crooners de eerste
echte idolen vormden. Crooners waren de zangers en zangeressen die de big bands
vocaal ondersteunden. Door de introductie van de microfoon werd hun rol erg
belangrijk in de lichte muziek. Hun stem kon daarmee natuurlijk elektrisch versterkt
worden, en dat maakte dat zij op een wat intiemere manier de liedjes konden inzingen,
het kreunen, oftewel croonen was daarmee ontstaan. Hiermee verschoof de aandacht
38
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van het orkest zelf naar de zanger of zangeres, die het middelpunt ging vormen. Diegene
vertolkte een liedje met meer emotie en betrokkenheid dan daarvoor het geval was.
Sterren als Frank Sinatra, Bing Crosby en Dean Martin raakten zeer beroemd, door het
persoonlijke karakter dat de nummers steeds meer kregen. Voor dergelijke sterren
ontstond een adoratie en fancultus ‘avant la lettre’. Niet alleen het orkest, maar ook de
componist of schrijver van een liedje raakte meer op de achtergrond. Het ging om de
vertolker van de song, en de manier waar op hij of zij dat deed.44
Het ontstaan van de eerste film- en popsterren, maakte voor een deel de weg vrij
voor het succes van de rock-’n-rollmuzikanten. De ‘oorspronkelijke’, zwarte blues en
rock-’n-roll was echter niet geschikt voor de oren van de blanke jeugd. De teksten van
die ‘negermuziek’ waren vaak te expliciet en ze werden vaak te ‘opzwepend’ en op een
te seksueel getinte manier gezongen. Toen die directheid van bijvoorbeeld de rhythm &
blues wat meer begon door te dringen en er een vleugje blanke country uit het zuiden
van de Verenigde Staten aan werd toegevoegd werd, kon het ritme van de
‘negermuziek’ toegevoegd worden aan het repertoire van blanke zangers. En dat bleek
een gat in de markt: een blanke zanger die ‘negermuziek’ maakte, kon namelijk populair
worden bij zowel blanke als zwarte jongeren. De meer expliciete seksualiteit die de
muziek uitstraalde, maakte het dan nog extra spannend voor hen.45
De moderne, westerse samenleving was ook ‘klaar’ voor het ontstaan van
dergelijke grootheden. Er was sprake van een versnelde democratisering door het
ontstaan van de massamedia – en popblaadjes als Tuney Tunes. Daarnaast was de
afname van religieuze organisatie en de bijbehorende secularisatie van de samenleving
een duidelijke voorwaarde voor het ontstaan van beroemdheden. Het werd beetje bij
beetje meer geaccepteerd, ook in religieuze kringen om naar popmuziek te luisteren en
de uitvoerende artiesten te adoreren. De hierboven beschreven opkomst van de
consumptiemaatschappij vormde de laatste voorwaarde: men had geld en tijd om te
besteden aan hun favorieten.46
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IDOLEN

De sterren en idolen die in deze tijd steeds meer een onderdeel uit gingen maken van de
muziek- en jeugdcultuur, vervulden voor jongeren belangrijke identificatiefiguren, naast
de leeftijdsgenoten zelf. De jeugd heeft behoefte aan iemand waartegen zij op kunnen
kijken en zich mee kunnen vergelijken of die zij kunnen na-apen qua kledingstijl en
voorkomen. De eerder genoemde Van Hessen heeft ook hier over geschreven in zijn
Samen jong zijn.

‘Zowel filmidolen, sporthelden, getapte klasgenoten als spectaculaire romanfiguren fungeren als
indicaties voor een stijl van samenzijn die zich tot de feitelijke uitgangssituaties waarin men
zich bevindt kan verhouden in een scala van zeer nabije mogelijkheden tot een puur imaginaire
en gedroomde wereld.’47

Nogal cryptisch opgeschreven, bedoelt Van Hessen hiermee dat jongeren altijd
voorbeelden hebben in hun leven en dat zij diep in hun hart precies weten wat van hen
verwacht wordt. Van Hessen is dan ook van mening dat hoe groter de wereld in
letterlijke en figuurlijke zin wordt, hoe meer behoefte er is aan andere rolmodellen dan
de mensen in de directe omgeving. Wanneer de kleine, besloten wereld met
vanzelfsprekende normen verdwijnt, zijn concrete identificatiefiguren zoals pop- en
filmsterren steeds meer nodig voor de jeugd.48 Die concrete personen zijn ook steeds
vaker leeftijdsgenoten die ‘het gemaakt hebben’ in de muziekbusiness. Niet-klassieke
muziek was al vanaf begin van de twintigste eeuw muziek voor jongeren. Maar de
muziek zelf was nooit echt een uiting van de jeugdcultuur. De jazz werd bijvoorbeeld
nog altijd door volwassenen gemaakt. Idolen voor de jeugd waren volwassenen. Met de
komst van de rock-’n-roll veranderde dat. Degenen die de podiumkunsten in die nieuwe
muzieksoort vertoonden, waren van dezelfde leeftijd als hun publiek en ze hadden
dezelfde achtergrond.49 En dat werd door de uitbaters van de zangers, zangeressen en
muzikanten uiteraard benadrukt. Of de dalende leeftijd van de artiesten ook iets is wat
door de redactie van Tuney Tunes werd opgemerkt, zullen we in de volgende
hoofdstukken zien.
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Cultuurhistoricus Willem Frijhoff heeft een klein boekje geschreven over idolen,
waarvan een gedeelte interessant is om hier te herhalen, omdat het voor het onderzoek
naar de sterren in Tuney Tunes van pas kan komen. Frijhoff vindt dat het idool (of zijn
management) altijd sterk inspeelt op de behoefte van het publiek. ‘Idolen zijn [net als
heiligen] vooral rolmodellen voor de jongeren (en ouderen) die steunpunten nodig
hebben in hun zoektocht naar een eigen identiteit. Als zodanig zijn ze in hoge mate
inwisselbaar en hangt hun succes vooral samen met de mate waarin ze inspelen op
maatschappelijke verwachtingspatronen en hun publiek met uitsluitingen van anderen
weten te bereiken, dus met weldoordachte communicatie.’50 Frijhoff legt dus net als
Van Hessen de nadruk op de voorbeeldfunctie van het idool en de publieke ruimte
waarin zij zich bewegen, wordt met de komst van de massamedia steeds groter.
Verhalen die in de media verschijnen zijn volgens Frijhoff goed vergelijkbaar met
hagiografieën: een onrustige jeugd, met gebroken gezinnen, armoede maar wel
liefdevolle verwanten (bijvoorbeeld de grootouders), de persoon in kwestie zit vol
levenslust en heeft een duidelijk doel voor ogen voor wat hij met zijn leven wil. Van
alle kanten zijn daar echter dreigingen voor, maar door de ‘onverzettelijke wilskracht’
van de held komt hij toch daar waar hij zijn wil.51 Het is de vraag of dergelijke verhalen
ook in de jaren vijftig al verschenen.
Andere wetenschappers benadrukken dat de media tegenwoordig ook vaak
tegengestelde berichten uitzenden: nu eens zijn sterren net zoals wij, dan weer zijn ze
buitengewoon en bijzonder. En de ene keer verdienen ze hun succes, de andere keer
hadden ze gewoon geluk. Sterren worden door de media dus soms gezien als
bewonderenswaardig en een voorbeeld, maar soms ook als bespottelijk en verachtelijk.
Ze kunnen heel erg ‘down-to-earth’ genoemd worden, maar ook omhooggevallen en
nep.52 Sterrendom heeft volgens sommigen vooral te maken met geluk en goede PR. De
beroemdheid wordt dan gezien als een product: door middel van goede marketing en
publiciteit via verschillende media ontstaat zijn of haar faam. Of Tuney Tunes ook op
een dergelijke analytische manier besprak, zal moeten blijken.
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RELATIE TUSSEN FAN EN IDOOL

Een ander punt dat aan bod komen moet als het om idolen gaat, zijn de fanatici, de
aanbidders. De media kunnen soms erg kritisch zijn ten opzichte van beroemdheden,
maar een fan kan dat bijna niet, zo vindt Willem Frijhoff. In de ogen van de fan kan het
idool ‘alles, (ook als het tegendeel blijkt)’. Het idool ‘weet alles en heeft altijd gelijk,
zelfs als het verkeerd handelt, want dan ligt de schuld bij anderen.’ Dat idee heeft de fan
in ieder geval als de relatie tussen hem en zijn idool goed werkt: er kan geen ruimte zijn
voor twijfel. Want het idool is geen personificatie van een godheid in de letterlijke zin
van het woord meer, maar ze vertegenwoordigen wel dat waar de fan in wil
participeren: ‘een fysieke, affectieve, intellectuele of maatschappelijke vitaliteit’.
Daarbij is er een sterke ‘één-op-éénverhouding nodig, zonder bemiddeling van
anderen’. En dan geldt dat ‘het geloof van de aanhanger zwaarder weegt dan de
geloofwaardigheid van het idool.’53 Persoonlijk contact is in de relatie tussen de fan en
het idool uiteraard meestal niet aanwezig, maar dat gemis wordt opgevangen door de
massamedia. Kleine feitjes en geruchten worden verspreid en daaraan hangen fans hun
eigen speculaties en vooronderstellingen op. Zo kunnen ze toch een gevoel van
intimiteit en nabijheid creëren. In het antropologische tijdschrift Etnofoor dat in 1999
een editie wijdde aan de persoonlijkheidscultus, stelt de redactie, in tegenstelling tot wat
Frijhoff zegt, dat fans wel degelijk de minder positieve kant van hun idool kunnen
inzien. Juist als de fan inzicht heeft in de geheime, negatievere trekjes van het karakter
of leven van zijn idool, kan dit meer een gevoel van vertrouwelijkheid opleveren. Dan
ontstaan er een gevoel dat het idool echt gekend wordt.54
Zoals de ster soms problemen kan krijgen met zijn private en publieke zelf, kan
soms de fan ook doorslaan in zijn waardering voor zijn idool. Het ontstaan van de fan
wordt volgens Joli Jenson, mediawetenschapper, te vaak aangeduid als een gevolg van
het ‘sterrensysteem’, de massamedia. Hij zou verslaafd zijn aan de artificiële sociale
relatie met het idool en wordt als ziekelijk en obsessief gezien. In de media wordt dan
geschreven over fans die over zijn gegaan tot stalken of, wellicht minder schokkend,
gillende, huilende meisjes bij concerten.55 Vanaf de jaren vijftig wordt er in de media al
gewezen op de gevaren van geweld, drank, drugs, seksuele en raciale vermenging en de
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invloed van de muziek, de songteksten en de barbaarse ritmes, zo stelt Jenson.56 Of in
Tuney Tunes, als niet-reguliere pers, ook regelmatig dergelijke negatieve uitlatingen
gedaan werden over alle fans zal later aan bod komen. Allereerst is het van belang om
nog even in te gaan op de ontvangst van de nieuwe muziek in Nederland.

ROCK-’N-ROLL IN NEDERLAND

Het nummer Rock Around The Clock van de tot dan toe niet erg succesvolle Bill Haley
was het eerste rock-’n-rollliedje dat de hele wereld overging.57 Het werd in 1954
uitgebracht, maar pas in ’55 werd het in Amerika een echte hit. In Nederland werd het
pas een hit – zijn enige - toen de bijbehorende en gelijknamige dansfilm werd
uitgebracht. Het nummer stond zeven maanden in de hitlijsten.58 Bij de vertoning van
de film werd in sommige gemeenten overlast verwacht van uitzinnige jongeren. Zo
besloot de burgemeester van Gouda om Rock around the clock zonder geluid te
vertonen. In Enschede werd de film helemaal verboden in de bioscoop, omdat die
tegenover een kerk stond en de rock-’n-roll fans luidruchtig waren op straat.59
De jeugd die rock-’n-roll leuk vond, werd scherp in de gaten gehouden door
overheid en kerk. Die groep waren in eerste instantie de nozems. Zij werden in dat jaar
1955 voor het eerst zo genoemd door Jan Vrijman, een journalist die werkzaam was
voor Vrij Nederland. Hij had de nozems gesignaleerd op de Nieuwendijk in Amsterdam
en zijn beschrijving van de groep sluit sterk aan bij wat van Hessen over de ‘nieuwe’
jongeren schreef. De jongere is op zoek naar zichzelf en domweg naar ‘geluk’: ‘Het
gaat de nozems niet om een goed loon, om prettige arbeid, om bestaanszekerheid – het
gaat ze om het volle pond - (…) zeg maar domweg geluk.’60 Maar uiteindelijk worden
de nozems volwassen en stoppen ze met hun ‘conspicuous behavior’: ‘tot ze het niet
meer bolwerken, tot ze capituleren en het grote compromis sluiten met de
maatschappij’.61
Deze nozemstijl raakt ‘gedomesticeerd’, wanneer een behoorlijk brede groep
jongeren door commercie ermee in aanraking komt. De nozems of dijkers rijden rond op
hun ‘buikschuiver’, hebben hun eigen mode en stijlelementen, geïnspireerd door de
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beroepsrebellen als Marlon Brando en James Dean. Naast de nozems zijn er, aan de
bovenkant van de middenklasse, de pleiners, de jongeren die geïnspireerd raakten door
het Franse existentialisme. Het ‘ontsnappen aan de massa’ is één van hun doelen, maar
ook deze levensstijl wordt door de cultuur- en amusementsindustrie al snel omgezet in
een markt van winstgevende producten. Parijse modeontwerpers creëren een
bijpassende modestijl en de jazz wordt de bijbehorende muziek. Deze kleinere
beweging groeit vervolgens uit tot de beatniksubcultuur met de zwarte kleding en
Franse en Amerikaanse film noire.62
Toch is het belangrijk in het achterhoofd te houden, dat de verspreiding van
dergelijke jeugdculturen in Nederland niet bepaald snel ging. In Nederland was het in
eerste instantie alleen in de bioscoop mogelijk om rock-’n-roll muziek te beluisteren. De
films die gedraaid werden waren allemaal van Amerikaanse afkomst, Nederlandse
producties werden nog niet gemaakt. Ook op televisie was nog niets van de nieuwe
muziek te merken. Dit in tegenstelling tot Amerika bijvoorbeeld, waar het
televisieprogramma American Bandstand al vanaf 1952 in de regio Philadelphia
uitgezonden. In 1957 werd het programma ‘nationwide’ en door de week iedere
namiddag uitgezonden. Het werd gepresenteerd door Dick Clark en had een simpele
formule: een aantal (blanke) jongens en meisjes werden in de studio uitgenodigd en
kregen dansles van professionals. De jongeren zagen er hip en vlot uit en zaten nog op
de ‘highschool’, wat het programma typisch voor de jeugd maakte. Iedere week werd er
een nieuwe dans geïntroduceerd, begeleid door een orkestje en soms een zanger of
zangeresje, die daarmee natuurlijk veel publiciteit kregen.63
Zo’n televisieprogramma was in Nederland in 1952 nog lang niet aan de orde.
Dansen leerde de Nederlandse jeugd uitsluitend op de dansschool, behalve als dat om
religieuze redenen verboden was. Rock-’n-roll werd door de dansleraar zeker niet
gedraaid. Die muziekvorm vond lange tijd eigenlijk alleen een oor in de onderklasse van
de samenleving, bij de arbeidersjeugd. Op de Nederlandse radio werd rock-’n-roll niet
gedraaid. Alleen wanneer je in de buurt van een Amerikaanse legerbasis woonde, of
wanneer je Radio Luxemburg kon ontvangen, was het mogelijk de rock-’n-roll en
highschoolmuziek te beluisteren. Een andere optie was natuurlijk de muziek op
grammofoonplaten te kopen, maar in verband met de prijs was het lastig om alles wat je
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leuk vond aan te schaffen.64 Het eerste echte jeugdprogramma (op de radio), waarbij
echt popmuziek gedraaid werd, verscheen pas in september 1959 bij de VARA. De
wekelijkse uitzending heette Tijd voor Teenagers en duurde ongeveer drie kwartier.
Toen was de rock-’n-roll van bijvoorbeeld Elvis al bij een groot publiek bekend, maar
dat genre was niet het enige dat gedraaid zou worden. Het programma moest ook een
educatief tintje krijgen, ‘wangedrochten’ zouden niet gedraaid mogen worden en er zou
regelmatig worden gewezen op het ‘bedenkelijke muzikale peil’ van veel van de
liedjes.65 Pas in 1962 zou het populaire programma van de VARA (de eerste uitzending
leverde al driehonderd brieven op) concurrentie krijgen van de AVRO met Tussen 10+
en 20-, gepresenteerd door Jos Brink en met Skip Voogd op de redactie.66 Het was lang
niet altijd even makkelijk om via de verschillende media toegang te krijgen tot de
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de popmuziek in Nederland, maar geleidelijk
aan zou het popklimaat en de jeugd steeds meer vorm gaan krijgen. Wat de rol van die
veranderde cultuur op een al langer bestaand blad als Tuney Tunes was, zal in de
volgende hoofdstukken aan bod komen.
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HOOFDSTUK 2 TUNEY TUNES 1942-1955

Tuney Tunes is het eerste tijdschrift in Nederland dat zich uitsluitend bezig hield met
‘lichte muziek’, nog vóór het ontstaan van de echte popmuziek. In het boek Gouden
Tijden. Vijftig jaar Nederlandse popbladen van Henk van Gelder en Hester Carvalho
wordt een redelijk uitgebreid verslag gedaan van de (institutionele) geschiedenis van
Tuney Tunes. Zij zijn daarbij afgegaan op de stukjes die in Tuney Tunes zelf verschijnen
over de voortgang. Daarnaast hebben Van Gelder en Carvalho interviews afgenomen
van de weduwe van Jan van Haaren, oprichter van het blad en van Skip Voogd, die
jarenlang redacteur is geweest. Op die manier hebben ze de ontstaansgeschiedenis
kunnen achterhalen.
Het eerste nummer van Tuney Tunes werd uitgegeven op 6 augustus 1942, in een
periode dat het verboden was om naar Engelse songs van film, radio en grammofoon te
luisteren. Wilde men dat wel, dan was dat niet zonder risico, en was men aangewezen
op zwaar storende zenders, omdat platen niet meer verkocht werden en films niet in de
bioscoop gedraaid werden. Tuney Tunes begon dus als illegaal tijdschrift. De prijs was
dan ook op 5 franc vastgesteld, om op die manier de bezetter te laten denken dat het
blad uit België afkomstig was. De uitgever, Jan van Haaren, kwam echter uit
Eindhoven. Hij schreef Tuney Tunes vol met de songteksten van de nieuwste nummers,
in navolging van Britse en Amerikaanse blaadjes. Van Haaren wist dat veel van zijn
leeftijdgenoten graag de bladmuziek wilden hebben van alle nieuwste tophits, maar dat
dat lang niet altijd financieel haalbaar was. Hij gebruikte zelf ook niet de officiële
teksten van bladmuziek, maar ging zelf bij de radio zitten meeschrijven met de
muziekprogramma’s van de BBC. Het kwam dan ook wel eens voor dat er een foutje in
de songteksten in Tuney Tunes stond. Zo vertelde mevrouw van Haaren dat haar man
zeer geërgerd was toen hij ‘the murmuring calls’ had vermeld in een van de teksten,
waar het ‘the murmuring palms’ had moeten zijn. 67
Bij het doorlezen van die eerste edities van Tuney Tunes, die dus uitsluitend
bestonden uit songteksten, valt echter op dat het Engels voor Van Haaren vertrouwd
was. Hij had in de jaren dertig een Brits vriendinnetje gehad, die hem flink wat
bijgebracht had, zo schrijven Van Gelder en Carvalho.68 Over het algemeen zijn de
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teksten foutloos, wat het Engels betreft in elk geval. Er zijn echter wel enkele te vinden,
zoals ‘And Franklin Rooseveld looks give me a chill’,69 of woordjes zoals
‘unforgetable’ en ‘wispered’.70 De liedjes die Van Haaren noteert zijn vaak filmsongs,
zo blijkt uit het commentaar wat hij er hier en daar bij plaatst. How Green was my
Valley noemt Van Haaren een ‘song uit de succesfilm van dezelfde naam’, Baby Mine
noemt hij een ‘zeer schoone filmsong’ en How About You is het ‘succesnummer uit de
nieuwe film “Babes on Broadway” met Mickey Rooney en Judy Garland in de
hoofdrollen.71 Verder wordt in deze eerste edities van Tuney Tunes dus geen
achtergrondinformatie gegeven over de schrijvers van de liedjes of over de sterren die
de liedjes vertolken.
Van Haaren drukte de acht pagina’s tellende edities zelf. De vader van Van
Haaren was drukker, maar zag helemaal niets in het idee van zijn zoon. Ze raakten zelfs
een korte periode gebrouilleerd om dit meningsverschil. Dus ging Jan van Haaren op
eigen houtje aan de slag. Tuney Tunes werd in eerste instantie alleen verspreid in
Eindhoven en Den Haag – omdat zijn nieuwe verloofde daar werkte. Het was niet
ongevaarlijk om zo’n blaadje te publiceren, dus schreef hij soms een waarschuwing om
uit te kijken voor ‘Duitsch gezinde personen’, als men Tuney Tunes aan het lezen was.
Bij het drukken was altijd een derde man op de uitkijk. Na twee bombardementen op
Eindhoven, waarbij het drukkerijtje verwoest raakte, en toen ook nog de radio’s
ingeleverd moesten worden, besloot Van Haaren er de brui aan te geven.72 In totaal
werden er acht nummers uitgegeven gedurende de oorlog, met een oplage van ‘enkele
honderden’ stuks.73
Toen in september 1944 Eindhoven bevrijd was schreef Van Haaren echter zo
gauw mogelijk het ‘Eerste Bovengrondsche Nummer’, dat hij verkocht voor 15 cent. Hij
had in de bezettingstijd steeds vier- à vijfduizend nummers verkocht en nu waren dat er
nog ‘vele duizenden meer’. Tuney Tunes moest, in de legale positie waar het zich nu in
bevond, een ‘gids’ worden voor de ‘koopers van grammofoonplaten en bladmuziek’,
waarin songteksten worden opgenomen, zoodat het de koopers niet moeilijk zal zijn die
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muziek te koopen die het meest populair is of nog worden zal.’74 Dit liet hij weten in
een soort beginselverklaring. Ook recensies en andere ‘wetenswaardigheden uit de
radio- film- en muziekwereld, verlucht met foto’s’ zouden in het blad geregeld moeten
terugkeren. Het maandelijkse blad werd echter nog altijd voornamelijk door songteksten
gevuld.75 Die waren een goede publiekstrekker: het was een goedkope manier voor het
publiek om de teksten te verkrijgen.
Het was echter lang niet altijd even makkelijk om vlak na de oorlog een blad
over de lichte muziek te publiceren. Van Haaren had regelmatig te maken met het
Militair Gezag, dat de honneurs waarneem tot er weer een Nederlandse regering in Den
Haag geinstalleerd zou gaan worden. Het Militair Gezag ging namelijk over de
distributie van het papier, in een tijd waarin de voorraden daarvan schaars waren.
Andere ‘kranten, weekbladen en opinierende periodieken’ werden belangrijker
bevonden dan Tuney Tunes.76 Die tijd beziet Van Haaren later dan ook moeilijker dan
de bezettingsperiode, zo blijkt wanneer hij in het honderdste nummer schrijft:

‘Toen het Militair Gezag hier de zaken ging regelen, werd ik verdacht, verhoord, verplicht,
ondervraagd, berispt, gestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, verwisseld,
gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven en heen en weer geschreven. Ik heb toen heel wat
tijd zoek gebracht met uitschrijven, overschrijven, invullen, bekrachtigen, verklaren en tekenen
van formulieren. Als ik nu de correspondentie uit die tijd nalees, krijg ik er nog rillingen van en
ik vraag mezelf af, hoe ik het in ’s hemelsnaam al die tijd heb klaargespeeld om toch geregeld
met Tuney Tunes te verschijnen.’77

Toch lukte Van Haaren het dus steeds om maandelijks een nieuwe editie van het blad
uit te geven. Hierbij waren, eind 1944, plaatjes van de sterren zelf nog niet mogelijk,
denken Van Gelder en Carvalho, want waar had hij recente plaatjes vandaan moeten
halen?78 Blijkbaar had hij toch toegang tot (wellicht oudere) exemplaren van
buitenlandse tijdschriften – die waren in het begin zijn belangrijkste bron – want gelijk
in september 1944 staat er op de laatste pagina een stuk over Gloria DeHaven en June
Allyson. Zij zijn ‘twee zeer jeugdige actrices’, die ‘reeds schitteren’ in hun eerste film
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‘als sterren van de eerste grootte’.79 Die eerste film heette Two Girls and a Sailor en
begon in juni 1944 in de Verenigde Staten te draaien.80 Zo veel liep Van Haaren dus
niet achter. De film draaide uiteraard nog niet in Nederland en Van Haaren hoopte dat
daar snel verandering in zou komen: ‘Wij hopen hier in Holland spoedig in de
gelegenheid te zijn deze jeugdige sterren te kunnen bewonderen’.81 Ook zijn hier twee
fotootjes toegevoegd van de meisjes en in de edities erna volgen foto’s van bijvoorbeeld
Frank Sinatra, Lauren Bacall en Betty Grable (met als bijschrift: Pin-Up-Girl no.1 bij de
geallieerde troepen).82 Dat er geen foto’s van ‘Engelse en Amerikaanse vedetten’ in het
beginjaar van de ‘legale’ Tuney Tunes stonden is dus niet juist.
Waar Van Gelder en Carvalho wel terecht op wijzen is het feit dat er in die
eerste nummers allerlei ‘getekende portretjes en mopjes van onbekende herkomst’ te
vinden zijn.83 Opvallend is dat dit bijvoorbeeld behoorlijk politiek getinte spotprentjes
zijn, waarin de Duitse soldaat belachelijk gemaakt wordt. Zo heeft Van Haaren in het
nummer van maart 1945 een tekening afgedruktvan een soldaat die blijkbaar vanuit een
toren stond te schieten, maar gedurende het gevecht bedolven is onder een van de grote
klokken die naar beneden is gekomen door het geweld eromheen. Het commentaar van
de geallieerde soldaten die de verdieping betreden door een luik luidt dan: ‘Allemachtig,
wat heeft die mof een grote helm op!’84
Een stripje in Tuney Tunes van november 1944 moest al aantonen dat de
Duitsers zo snel mogelijk verslagen moesten worden. Een Nederlander houdt daarbij
twee vlaggetjes in zijn handen, een Britse en een Amerikaanse. ‘Na regen komt
zonneschijn’, zo luidt het adagium. Ook Tuney Tunes zou de verhoudingen tussen
Nederland en de geallieerden kunnen versterken, zo vindt Van Haaren. Hoe precies
maakt hij niet duidelijk, maar hij wil in ieder geval graag een ‘steentje bijdragen tot
versteviging van de vriendschap tusschen de Engelsch-sprekende vrienden en ons.’ Dat
zou ‘ons geheele Vaderland ten goede’ komen.85
Dit politieke commentaar verstomt al gauw na het einde van de oorlog. Zo is het
nummer van mei 1945 de laatste waar onder het steeds terugkerende ‘Tuney Tunes
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Praatje’ de volgende slogan staat: ‘Tuney Tunes zingen hun weg naar de Victorie’.86 In
juni 1945 wordt nog vermeld dat het blad nu ook verkrijgbaar zou zijn in de
‘Noordelijke en Westelijke provinciën’.87 Vanaf dan richt Tuney Tunes zich echt alleen
nog maar op de muziek- en filmwereld.

HET AANBOD VAN TUNEY TUNES

‘Tuney Tunes was de enige manier om te zien hoe Frank Sinatra en Louis Armstrong en
Judy Garland eruitzagen’, volgens Carvalho en Van Gelder. Door middel van
kauwgomplaatjes, die zeer populair waren was dit echter ook mogelijk, maar in de
reguliere kranten werd nauwelijks over lichte muziek geschreven. De grammofoonplaat
was tot in de jaren vijftig alleen ‘verpakt in bruin, onbedrukt papier, met een gat in het
midden dat het label van de plaat vrij liet.’88 Dat de plaat zo kaal vormgegeven was,
wordt zelfs benadrukt in 1950, als het mogelijk wordt om een plaatje op de
grammofoonplaat zelf af te drukken.

‘(…) platen met plaatjes. Door een geheel nieuw procédé is dit mogelijk geworden. Wat de
plaatjes betreft, het is een betrekkelijk kinderlijk genoegen om de titel van het nummer of de
executanten in kleur of foto-reproductie over de gehele oppervlakte van de plaat te zien uit- en
afgebeeld. Bovendien gaat zo’n pianist als Billy Colson die er in zijn witte jasje zo kranig
uitziet, heel oneerbiedig kopjeduikelen als de plaat z’n rondjes draait. Toch kan het ook wel
eens prettig zijn, om de man die het speelt, ook te zien. Men zou kunnen zeggen, dat de plaat er
wat menselijker door wordt, wat dichterbij treedt uit de Egyptische duisternis van zijn
eboniet.’89

Tuney Tunes was essentieel om iets te weten te komen over de populaire cultuur.
Halverwege jaren vijftig was het het enige blad dat zich op zo’n manier daarmee bezig
hield. Dat werd ook regelmatig in het blad zelf benadrukt en vooral dat steeds meer
mensen het blad begonnen af te nemen, voortdurend wordt gesproken van de stijgende
populariteit.
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Tuney Tunes begon dan ook langzaam te professionaliseren. Van een
amateuristisch knip- en plakboekje wordt het blad steeds gelikter en er worden niet
alleen maar stukjes meer vertaald uit andere blaadjes, maar ook zelf geschreven. Van
Haaren begon auteursrechten te betalen voor het plaatsen van de songteksten en hij ging
met een aantal mede- muziekliefhebbers samenwerken. Paul Acket was één van hen. Hij
werkte vanaf medio 1949 voor Van Haaren en had vooral een voorliefde voor jazz van
big bands. Acket zou later een groot deel van het (hoofd)redactiewerk van Van Haaren
overnemen, op de voorwaarde dat er daarnaast een muziekblad uitsluitend voor het jazz
genre opgericht zou worden. Dat werd Rhythme, waar Acket met hart en ziel voor ging
werken, hoewel de oplage daarvoor minder werd dan die van Tuney Tunes, namelijk
tussen de acht- en twaalfduizend.90 De oplage van Tuney Tunes was rond 1950 een
veelvoud daarvan, namelijk dertig- tot veertigduizend exemplaren.91 In Tuney Tunes
zijn regelmatig advertenties terug te vinden voor Rhytme, waarin het wordt gepromoot
als het ‘nieuwe muziekmaandblad’ met ‘tal van hoogst belangrijke artikels, exclusieve
foto’s en sensationele nieuwtjes’. En uiteraard moet vermeld worden dat het daar
verkrijgbaar is waar Tuney Tunes ook werd ‘wederverkocht’.92
De voorpagina’s van Tuney Tunes bevatten altijd een foto, waarbij de naam van
de artiest vermeld staat. Aan diegene hoeft overigens niet per definitie een groot artikel
te zijn gewijd, soms staat er op pagina één een hele andere artiest vermeld, en soms
komt de artiest van de voorpagina helemaal niet terug in het blad. De voorpagina’s
lijken dus redelijk willekeurig te zijn. Opvallend is dat bijna iedere artiest maar één keer
terugkomt op het voorblad. In de edities van de periode van 1945 tot 1955 komen alleen
Frank Sinatra, Doris Day en de Amerikaanse zangeres Eileen Barton drie keer terug.
Dan zijn er nog acht artiesten die twee keer terugkomen, waaronder Bing Crosby en Nat
King Cole, maar ook Nederlandse sterren als Annie de Reuver en Eddy Christiani.
Klaarblijkelijk wilde Van Haaren niet dat de voorpagina getooid werd met steeds
hetzelfde hoofd.
Allerlei muziekstromingen kwamen in Tuney Tunes aan bod, waarbij uit de
toegezonden post bleek dat ‘er binnen het lezersbestand’ allemaal verschillende
‘kampen waren, die elk vonden dat de andere te veel aandacht kregen, zo schrijven Van
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Gelder en Carvalho.93 In deze periode worden die ingezonden brieven helemaal niet
geplaatst, dus van die onderlinge strijd is eigenlijk niets te merken. Wel wordt in de
aankondiging van het honderdste nummer besproken, hoeveel verschillende aanvragen
er door de lezers worden gedaan: ‘smaken verschillen. Door de vele brieven, die de post
in onze redactionele magen duwt, ondervinden we dat dagelijks.’ Hoeveel moeite het
de schrijvers kost, aan alle verzoeken van lezers te voldoen wordt ook nog benadrukt:
‘Uw redacteuren (dat zijn dus de mensen, die dag in, dag uit zwoegen om te zorgen, dat
U iedere maand Uw T.T. in de bus of bij de kiosk vindt) willen niet twisten over smaak.
Maar het is aan ons, Uw zich afbeulende en slavende redacteuren, om aan al deze innige
wensen te voldoen.’94
Er worden inderdaad allerlei verschillende soorten artiesten besproken.
Crooners, big bands, cabaret, dansorkesten, blues- en jivemuzikanten en ook de jazz‘vertolkers’ komen op verschillende manieren voorbij. Zo is er bijvoorbeeld de vaste
rubriek over jazz, Jazzhoek. Hierin worden vaak één of meerdere artiesten besproken
die een bepaalde nieuwswaarde hebben, bijvoorbeeld omdat zij zijn overleden. Wanneer
in juni 1948 drie belangrijke jazzmuzikanten uit New Orleans zijn overleden, wordt dat
dan ook in Tuney Tunes besproken: ‘We kunnen niet nalaten dit drietal een passend
eresaluut te brengen, ook uit naam van hun talloze vereerders onder de T.T.-ers’.95
Daarnaast krijgen de bekendere jazzmuzikanten afzonderlijke artikelen die uitsluitend
aan hen gewijd zijn. Zo wordt Duke Ellington in een stuk van twee pagina’s besproken.
Hij wordt vooral geprezen om zijn muzikale kwaliteiten en zijn uniciteit. ‘Ellington
[heeft] steeds zijn eigen weg gevolgd’, en is daarbij ‘sporadisch’ in de verleiding
gekomen om te gaan voor het makkelijke geld, oftewel het ‘commerciële swinglawaai,
waarmee zo vele Amerikaanse bands hun succes trachten te vergroten.’96
Dat de swing nogal uiteenlopende reacties teweegbracht bij het publiek, blijkt
wel uit een interview dat Frits Versteeg – jarenlang redacteur van Tuney Tunes – afnam
van Pete Felleman. Laatstgenoemde had bij de VARA een radioprogramma op de
vrijdagavond, waarin volgens Versteeg ‘goede jazz, swing en sweet uit Amerika’ werd
gedraaid. Felleman wordt tegenwoordig vaak de eerste Nederlandse diskjockey
genoemd, omdat hij de eerste was die op de Nederlandse radio de hitparade
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presenteerde, namelijk op zaterdag 2 juli 1949 bij wederom de VARA.97 Hij draaide
altijd veel jazz in zijn muziekprogramma, voluit genaamd Swing & Sweet, from
Hollywood & 52nd Street. Versteeg geeft daarbij af op mensen die niet van deze
muzieksoort houden. Zij, ‘die anti-mensen’ zouden graag ‘swing e.d. als een opzwepend
en lawaaierig element uit hun midden zien verdwijnen.’ Ook zouden zij maar een raar
beeld hebben van diegenen die wél liefhebbers zijn: ‘zij kunnen er alleen dan maar van
genieten als de onderste helft van hun borrelglas ook leeg is.’98 Versteeg is duidelijk wel
een liefhebber en hoopt dat de Tuney Tunes lezer dat ook wordt. Hij roept de lezers, ‘die
er misschien niet van houden, maar toch een gezonde kijk op deze materie hebben’, naar
het radioprogramma van Felleman te luisteren. Dan komt Felleman, met ‘in een hoekje
van zijn appartement een hele stapel Tuney-Tunes’, aan het woord. Zijn
radioprogramma is voornamelijk door ‘de medewerking der VARA’ een groot succes:
‘Zij laten mij vrij werken en hinder van allerlei conservatieve opvattingen ondervind ik
nooit.’99 Op VARA’s Swing & Sweet wordt vanaf dan iedere week vooruitgeblikt: welke
artiesten worden uitgezonden en welke liedjes zij zullen spelen, wordt uitgebreid
beschreven. Bij de honderdste uitzending van het programma wordt de VARA, naast
Pete Felleman zelf, door Tuney Tunes de hemel in geprezen:

‘Onze waardering gaat vanzelfsprekend óók uit naar de V.A.R.A., die de luisteraars gaf wat
gevraagd werd, die van de onverwacht grote reactie van die luisteraars niet enkel en alleen
kennisnam, doch het programma prolongeerde… en prolongeerde! En daarmee een vaste
utizending schiep, waarnaar - zijn we goed ingelicht – tot ver over onze grenzen geluisterd
wordt. De V.A.R.A., die Pete volkomen de vrije hand in samenstelling en draaiboek laat.’100

De VARA lijkt de belangrijkste omroep te zijn voor de Tuney Tunes, hetgeen in deze
verzuilde tijd natuurlijk belangrijk was. Dat heeft geen politieke redenen, tenminste die
worden niet genoemd, maar dit was blijkbaar de zender die de meeste lichte muziek liet
horen. In de rubriek Radiokruimels worden alle populaire liedjes van het moment
besproken die klaarblijkelijk op de radio te horen zijn. Daarbij wordt echter niet
aangegeven bij welke zender dat precies is. Als er in verdere stukjes geschreven wordt
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over radiostations is het bijna altijd de VARA die wordt genoemd, soms de AVRO of
KRO en natuurlijk de buitenlandse zenders als de BBC en de Amerikaanse AFN. De
radio was een belangrijke factor in de toegang tot de lichte muziek. De VARA was
daarbij waarschijnlijk bij uitstek de belangrijkste, vanwege haar achterban die voor een
groot deel uit arbeiders bestond; een groep die zeer ontvankelijk was voor dit genre.

DE LEZERS EN DE BEOOGDE DOELGROEP

Het is lastig in te schatten welke doelgroep de redactie van Tuney Tunes nu precies
poogde te bereiken in de periode tot 1955. Soms lijkt het er op dat de redactie het
VARA-publiek probeert aan te spreken. Daarbij wordt nog wel eens tegen de andere
onroepen aangeschopt. Bijvoorbeeld wanneer redacteur Henk Bienen, een oproep doet
aan de radiostations om de dansmuziek populairder te maken. De dansmuziek is in
Nederland het ‘vijfde wiel aan de wagen’, zo vindt Bienen. In Engeland is die
muzieksoort erg populair, stelt hij: in het dagelijks leven, met nationale feesten, de
‘dansorkesten zijn van de partij’. Iedereen, ‘jong en oud’ is op de hoogte van de
nieuwste liedjes. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar de dansmuziek het ‘lelijke
jonge eendje’ is en het nog bepaald niet ‘het hart van ons volk als geheel’ veroverd
heeft. En dat is (mede) de schuld van de radio-omroepen. Zij geven de talloze goede
orkesten te weinig live zendtijd, of spelen zelfs te weinig grammofoonplaten ervan af,
waardoor zij moeilijk ‘bekendheid en populariteit’ kunnen krijgen. Voornamelijk de
NCRV is daarbij de boosdoener, vindt Bienen. ‘De N.C.R.V. is hier natuurlijk de
grootste zondaar. De leiding van deze omroepvereniging schijnt van mening te zijn dat
het Protestante deel van onze volk van de dansmuziek in ’t geheel niets moet hebben.
Een belachelijk standpunt, waarin niet spoedig genoeg verandering kan komen.’101
De muzieksoorten en artiesten waar in deze jaren in Tuney Tunes aandacht aan
wordt besteedt, zijn niet specifiek op jongeren gericht. Crooners, jazz en de swing die
wel werden besproken waren wellicht onder jongeren zeer populair. Maar in de jaren
vijftig begonnen ook ouders hier meer naar te luisteren en raakten de stromingen meer
geaccepteerd. De muziek was, zoals eerder gezegd, niet, zoals de rock-’n-roll later, echt
de muziek van de jeugd. Tot 1955, voor de opkomst van de rock-’n-roll, bestond er dan
ook nog niet echt een specifieke jongerenmuziekcultuur, die wezenlijk verschilde van
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die van volwassenen. Zo is ook in Tuney Tunes duidelijk te merken. Er bestaat in deze
periode in Nederland nog geen werkelijke commerciële gekte rond jongeren of hun
cultuur. Tenminste, dat blijkt als we kijken naar de advertenties die tot 1955 in Tuney
Tunes verschijnen. Er is wel reclame, bijvoorbeeld voor de nieuwste platen die uit zijn,
van Corald Records, met opnames van Teresa Brewer en Eileen Barton, twee
Amerikaanse zangeressen die ook regelmatig in Tuney Tunes besproken worden of op
de voorpagina prijken.102 Ook advertenties voor platenspelers komen regelmatig terug,
bijvoorbeeld de Joboton 5, een platenwisselaar voor 128 gulden, waarmee u ‘uw eigen
muziekprogramma’ kunt samenstellen en u een ‘eigen huisorkest’ heeft.103 Een cursus
voor het leren spelen van (jazz)gitaar wordt jarenlang op de achterzijde van het
tijdschrift aangeboden.
Ook de door lezers ingezonden advertenties, die meestal de laatste twee
bladzijden van het blad beslaan, zijn eigenlijk altijd contactadvertenties van mannen en
vrouwen van twintig tot dertig jaar die op zoek zijn naar een correspondentie, met
‘eventuele kennismaking’. Vaak wordt daarbij vermeld dat hij of zij ‘moderne’ of
‘vrije’ of ‘ruime levensopvattingen’ moet hebben. De leeftijd van de inzenders is dus
redelijk laag, maar het gaat niet om de werkelijke jeugd. Jonger dan achttien komt in elk
geval niet voor. De berichtjes zijn redelijk onschuldig, hoewel er soms door
jongemannen wordt gevraagd naar niet alleen een ‘relatie met zeer moderne dame’,
maar zelfs een echtpaar’!104 In 1952 vindt de redactie het nodig om te laten weten dat de
advertenties worden gescreend, alvorens ze ze plaatst:
‘Wij ontvangen nog steeds opgaven voor “ads” – naar onze mening niet afkomstig van echte
Tuney Tuners – die gesteld zijn in woorden en termen, waaraan veel mensen aanstoot zouden
kunnen nemen. Zouden die “ads” geplaatst worden in de vorm, zoals wij ze ontvangen, dan zou
menigeen de indruk kunnen krijgen, dat T.T. niet voor iedereen geschikt is. Wij denken hier b.v.
aan jonge lezers en lezeressen. (…) Tuney Tunes is een fatsoenlijk blad en het wil dat blijven.
Wij willen geen aanleiding geven tot contacten en verbintenissen, die voor de betrokkenen heel
onplezierige en schadelijke gevolgen kunnen hebben.’105
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De redactie wil hier blijkbaar duidelijk maken dat ze van vunzige berichtjes niets willen
weten. De ‘echte Tuney Tuner’ is een ‘behoorlijk’ mens en zal het zeker met de
controlerende houding van de redactie eens zijn, zo ‘geloven wij’, is de boodschap.
Haast bevoogdend wordt de lezer nog toegevoegd dat de ‘T.T.-vriend’ van deze
controle niets zal merken, ‘wanneer ieder zijn eigen geweten en zijn goede smaak zijn
gids laat zijn!’106 Opeens komt hier scherp de toon naar voren, die door de Langeveldse
school gepropageerd werd. Langeveld had het weliswaar specifiek over de jeugd, maar
ook over de samenleving in het algemeen, toen hij zei dat traditionele waarden aan het
verdwijnen waren. Ook het moreel bij sommige Tuney Tunes was ver te zoeken, als we
de redactie mogen geloven.

NEDERLANDSE MUZIEK

Zing toch eens een Hollands liedje,
Dat we allemaal verstaan
Met een simpel melodietje,
Neem die goede raad eens aan
Want wat “jazz” of “swing” betekent
Weten toch de meesten niet
Zing naast al die vreemde klanken
Af en toe ook eens een Hollands lied107

Een ander aspect waar de redacteuren van Tuney Tunes graag hun zegje over willen
doen, is de Nederlandse muziekindustrie. Hierboven werd al duidelijk dat ze vonden dat
er op de radio niet genoeg lichte muziek werd gedraaid. Dat is niet erg vreemd, we
zagen in het eerste hoofdstuk al dat het lang duurde voor de niet-klassieke muziek een
plaatsje kreeg binnen het radiobestel.
Daarnaast willen ze graag dat Nederlandse artiesten wat meer aandacht krijgen,
in plaats van de Amerikaanse. In deze periode, tot 1955, komen in Tuney Tunes vele
Nederlandse orkesten zoals de Ramblers, de Zaaiers, het Dutch Swing College aan bod,
maar ook de bekende ‘vocalisten’, zoals Mieke Telkamp, Eddy Christiani en de
nieuwste Hawaïbandjes. Dat Nederlandse artiesten niet altijd even populair zijn zoals de
106

Ibidem.
Tuney Tunes, songtekst “Zing toch eens (een Hollands liedje)” door Nic. Godart, Wim Poppink en Pi
Vériss, 113, juni 1953, 113.

107

33

Amerikaanse, is een doorn in het oog voor de schrijver van de wekelijkse rubriek
‘Radiokruimels’. Er komen, volgens hem, steeds meer Nederlandse zangers en
zangeressen bij die talent hebben: ‘We beschikken momenteel over zeer goed materieel
op vocaal gebied. Reden tot uitbundig hoerageroep is er nog niet, maar we hebben een
flink stuk van onze achterstand ingehaald.’108 En toch is het Nederlandse publiek er niet
ontvankelijk voor, zo vindt de redacteur – waarvan overigens niet wordt vermeld, wie
hij is:

‘Jammer is wel, dat ons publiek zo vaak weigert de verdiensten te erkennen van iemand die
toevallig ergens in een klein landje aan de Noordzee is geboren en niet in de U.S.A. Te dikwijls
wordt critiekloos alles aanvaard dat onze Yankee-vrienden ons toesturen, hoe matig of zelfs
smakeloos het ook moge zijn. Natuurlijk, aan het Amerikaanse neusje van de zalm kunnen we
op vocaal gebied niet tippen, maar deze bovengroep is slechts klein, veel kleiner dan men
denkt.’109

De houding van het publiek is dus het grootste probleem, volgens de ‘Kruimelaar’. Ook
op het gebied van de liedjes die de Nederlandse artiesten vertolken is er een dergelijk
probleem. Op de Amerikaanse markt worden volgens hem iedere week tientallen liedjes
uitgebracht, waarvan er altijd wel eentje ‘prachtig’ is. In Nederland gebeurt dat niet:
‘Dat kunnen wij niet en dat zullen wij ook nooit kunnen.’ Maar, zo stelt de redacteur,
zeker eens in de twee maanden komt er wel iets voorbij, van Nederlandse bodem, dat
zeker niet onder doet voor de gemiddelde Amerikaanse ‘Hitparader’. Toch wordt dit
niet altijd opgepikt:

‘Het gebeurt echter maar al te vaak dat de Nederlandse song zijn kans niet krijgt in ons land en
hoe zou deze song het dan kunnen opnemen tegen de buitenlandse overmacht. Dit was het
zwakke punt in het Nederlandse songland en dat is het nog. Ja, er is stellig enige winst bereikt,
maar we zijn nog ver van het doel: gelijke kansen voor iedere song.’110

In zijn kritiek op het Nederlandse publiek wordt niet helemaal duidelijk of ‘De
Kruimelaar’ nu de Tuney Tuneslezer ook op zijn of haar verantwoordelijkheid wil
wijzen. De vage bewoordingen die hij gebruikt voor ‘het publiek’ lijken in eerste
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instantie over iemand anders dan de lezers zelf te gaan, zij worden niet direct
aangesproken. Maar met zijn schrijfsels in Tuney Tunes heeft hij wel degelijk als doel
de ontvankelijkheid bij het Tuney Tunespubliek voor werk van eigen bodem te
verbeteren, zo blijkt uit zijn artikel in de honderdste editie:

‘Voor dit doel heeft T.T. nu honderd nummers lang gevochten, en voor dit doel zullen we nog
eens honderd nummers lang vechten, want hoewel er veel is bereikt door hen die het goed
menen met de Nederlandse song, nog veel meer moet en kan er bereikt worden.’111

Enkele jaren eerder, in 1949, riep redacteur Frits Versteeg al dat de lezer echter ook zijn
invloed kan uitoefenen, door bijvoorbeeld de omroep te schrijven:

‘Er moet geschreven worden. Niet alleen, wanneer men iets mooi vindt, maar ook in het
omgekeerde geval. Een briefkaart met de woorden “Ik heb van uw uitzending … echt
genoten, en in het bijzonder van de nummers …” doet wonderen, tenminste… als er
duizenden komen! En daaraan ontbreekt het maar al te vaak.’112

Daar ging het dan vooral om de verschillende radio-orkesten en vocalisten die
bijvoorbeeld in vaste dienst bij de AVRO werkten. Zij speelden volgens Versteeg niet
vaak genoeg de Nederlandse liedjes die het publiek graag wilde horen. Soms krijgen de
radiodj’s dus de schuld van het te weinig floreren van de Nederlandse markt.
Ook als het gaat om het exporteren van Nederlandse plaatjes en composities
hebben de dj’s een belangrijke rol. Versteeg geeft toe dat het lastig om op te vallen voor
de liedjesschrijvers en zangers, maar als een nummer origineel en kwalitatief
hoogstaand is, is het zijns inziens wel degelijk mogelijk, mits de omroepen hen steunen:

‘Als wij het buitenland warm willen maken voor Nederlandse muziek, dan moet het gespeeld en
liefst via onze Nederlandse zenders. Heren musici, laat het beste uit onze Nederlandse
songkeuken de aether in borrelen.’113

Als dan ook het publiek nog aansluit, moet het helemaal goed komen met de
Nederlandse export op muziekgebied. Die steun is essentieel: ‘Het thuisfront moet
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achter de frontsoldaten staan’, zei eens een gehate man met snor. Hierin had hij
desondanks gelijk.’114
Zes jaar later, in 1955 dus, zat er echter nog steeds niet veel verbetering in, zo
blijkt wel uit een artikel van Skip Voogd over Nelly Wijsbek, een Nederlandse
zangeres, die wel eens bij de KRO mag zingen, maar geen vaste aanstelling weet te
verkrijgen. Ook klaagt ze over het feit dat ze maar geen nieuwe nummers mag zingen,
‘omdat ze geen geld hebben voor nieuwe arrangementen.’115 De radio-omroepen geven
nog steeds niet genoeg aandacht aan de binnenlandse sterren, zo vindt Voogd, en hij
hoopt ‘dat men bij onze omroepverenigingen wat minder geld zal “weggooien” aan dure
buitenlandse Vera’s, Joan’s en Billy’s en mensen van eigen bodem wat meer de kans
geeft, te laten zien wat ze kunnen!’116
Ook in de jaarlijkse ‘Tuney Tunespoll’, die vanaf 1953 gepubliceerd wordt,
brengen de makers van het blad de Nederlandse artiesten voor het voetlicht. Ook op die
manier wordt de aandacht op het Nederlandse lied gevestigd. Voor elke categorie is er
een buitenlandse en binnenlandse variant, bijvoorbeeld beste zanger en zangeres, beste
dans-, amusements- en jazzorkest en dergelijke. 117 In 1955 bijvoorbeeld was Eddy
Christiani voor het derde jaar achtereen de winnaar van de populariteitsverkiezing.
Volgens Henk van Gelder en Hester Carvalho bleek daar wel uit dat ‘Nederlandse lied’
een grote ‘aanhang’ had.118 Het zou echter ook heel goed zo kunnen zijn dat de makers
van de polluitslagen juist die Nederlandse artiesten en bands bovenaan zette, omdat ze
graag wilden dat die populair leken. Zeker wanneer je nagaat dat Voogd later in een
interview toegaf dat ze die polls bijna geheel zelf samenstelden, omdat er destijds
‘misschien maar vijftig, zestig briefkaarten binnen als je weer een nieuwe poll
uitschreef. En die waren met alle verkeerd gespelde namen nauwelijks serieus te nemen.
Ik liet dus gewoon de artiesten winnen die ik zelf leuk vond.’119 In het blad zelf wordt
gesproken over duizend in 1953, en zelfs 3864 inzendingen in 1954. Toen zat Voogd
nog niet officieel in de redactie, maar het ging vast niet veel anders, dan toen hij er wel
bij zat.
Opvallend is wel, dat in latere edities in de advertenties van Decca en Philips en
de andere grote platenmaatschappijen, er wordt gerefereerd aan de Poll: ‘Eddy
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Christiani, Nederlands populairste zanger!’, of ‘Philips platen-sterren blijken het
populairst’, ‘Parade of the Poll-winners!’.120 Blijkbaar kregen de bedrijven een seintje,
dat hun artiest bovenaan stond. Maar enige invloed vanuit die platenbazen zelf zou
natuurlijk ook heel goed mogelijk zijn. Hoe dan ook, Nederlandse muziek is iets waar
de redactie van Tuney Tunes een zekere voorliefde voor had. Dat ventileerde zij ook aan
de lezer, wellicht ook vanuit de verwachting dat de lezer dat graag wilde. De
Nederlandse sterren en idolen werden in deze periode in elk geval nog uitgebreid ‘in het
spotlight’ gezet.

GOEDE VOCALISTEN EN SUPERIEURE ZANGERS

Oh show me the way to become a star
Beloved and cheered by the crowds
I’d make people happy however far
‘Cause singing’s the magic to expell all clouds
Tho’ happiness doesn’t depend on fame
My aspirations remain the same121

De populairste artiest in deze periode was (volgens Tuney Tunes Poll in elk geval) Eddy
Christiani en de artikelen die over hem geschreven worden geven een mooi beeld over
hoe er in het algemeen over artiesten wordt gesproken in deze periode. Of het nu om
Amerikaanse of Nederlandse sterren gaat, die overigens allebei ongeveer evenveel aan
bod komen, meestal is de berichtgeving positief. De nieuwe plaat en soms film is uit,
dus is er een mooie gelegenheid hem, haar of hun weer eens in het zonnetje te zetten.
Meestal gaat het daarbij om de bekende crooners en livebands. Nieuwe, alternatieve
muziek is aan Tuney Tunes en blijkbaar aan de lezer niet besteed.
We zagen eerder al dat Tuney Tunes zich in deze periode niet specifiek richt op
jongeren, maar op de muziekliefhebber in het algemeen. De lezer wordt aangesproken
met u, en richt zich voornamelijk op het hele gezin. De ouders in gezinnen die met zijn
allen op de radio naar het cabaret of Nederlandse crooners luisteren, zullen geen
probleem hebben met het lezen van Tuney Tunes. De artiesten worden nooit stevig aan
de tand gevoeld, en erg innovatief of vooruitstrevend kunnen de redacteuren niet
120
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genoemd worden. Als een ‘onbekende klank’ en nieuwigheid wordt bijvoorbeeld de
snik in de stem van Johnny Ray genoemd, die met zijn liedje ‘Cry’ een grote hit
scoorde. Hij klinkt volgens Tuney Tunes alsof de tranen langs zijn wangen biggelen’.
De een vindt het niks en de ander vindt het prachtig, maar het publiek ‘snakt naar
afwisseling’ dus dat is welkom.122 Hoewel sommige sterren wel echt zeer gewaardeerd
worden, lijkt er van echte idolatrie, waarbij een artiest regelrecht de hemel in wordt
geprezen, in Tuney Tunes nog geen sprake. Sterren worden voornamelijk beoordeeld op
hun muzikale kwaliteit. Vanaf de tweede helft van de jaren vijftig zal daar wellicht
verandering in komen.
De analyses die hier en daar gegeven worden over hoe en waarom een zanger of
zangeres aan zijn of haar faam gekomen is, zijn interessant omdat ze hier en daar de
visie van Tuney Tunes op de populaire cultuur weergeven. Eddy Christiani, die
overigens pas in 2007 een afscheidstournee hield – hij is geboren in 1918! – kan in dit
verband, zoals gezegd, als schoolvoorbeeld dienen voor hoe de gemiddelde artiest in
Tuney Tunes werd beschreven. Het talent van de artiest wordt eigenlijk altijd voorop
gesteld, en dan gaat het eigenlijk nooit om mooie looks. Iemand wordt een ster, omdat
hij een sterke, goede of opvallende persoonlijkheid heeft, is de belangrijkste gedacht die
meestal komt bovendrijven. In het geval van Christiani komt dat er op neer dat hij
wellicht niet de beste muzikant is, maar het publiek pikt het wel goed op:

‘Het moge misschien waar zijn, dat vele van zijn collega’s meer “zanger” zijn, maar de talrijke
reacties, die hij bij zijn radio-optreden opwekt, de uitgebreide “fanmail”, waarover hij zich mag
verheugen, leveren het bewijs, dat hij, wat de Angelsaksers noemen “it”, heeft.’123

Waar dat ‘it’ precies uit zou moeten bestaan, wordt niet helemaal duidelijk, maar de
redacteur vindt het klaarblijkelijk belangrijk te benadrukken dat de zanger een zeer
sympathieke persoonlijkheid heeft:

‘Hij is ‘eerlijk en humoristisch’ maar ook: ‘Daarbij is er een facet aan zijn persoonlijkheid, die
de oppervlakkige beschouwer – en luisteraar – wellicht niet zou vermoeden. Hij is n.l. iemand
wie diepte niet ontzegd kan worden, iemand, die niet klakkeloos aan de dingen voorbijgaat en
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de vraagstukken des levens tracht te begrijpen.’ Hij houdt van lezen en klassieke muziek. Niet
bepaald heel interessant voor de gemiddelde jongeren wellicht?’124

Zijn intelligentie wordt op prijs gesteld en daarnaast is hij moedig. Hij heeft het –
uiteraard - niet altijd makkelijk gehad om aan de top te komen, maar ook in zijn
persoonlijk leven, bijvoorbeeld tijdens de oorlog heeft hij problemen gehad.

‘Hij vertaalde vele Amerikaanse en Engelse melodietjes en hits en dat maakte hem niet populair
bij de bezetter. Ook het feit ‘dat Eddy geen lid van de Kultuurkamer wilde worden, heeft de
overigens toch zo verdraagzame (!) Duitsers dermate in het harnas gejaagd, dat hij zich
125

genoodzaakt zag om in België onder te duiken.’

De lange carrière – vanaf 1938 was hij al aan de slag als muzikant en liedjesschrijver en de vele successen die hij behaalde zorgden voor grote bewondering bij de redactie.
Maar het allerbelangrijkste is toch, dat hij zo gewoon gebleven is. Nederigheid is een
eigenschap die bij sterren, en dus ook bij Christiani, zeer gewaardeerd wordt: ‘Hij is
echter de eenvoudige jongen gebleven, die hij was en hij heeft zich niet laten verblinden
door zijn successen en is nog steeds even enthousiast als toen hij begon. Hij is blij,
wanneer iemand hem vertelt, dat hij zijn liedjes mooi vindt en doet zijn werk dan nog
met veel plezier!’126
Eddy Christiani is zo’n fenomeen, dat er meerdere reden te noemen zijn waarom
hij zo succesvol is en blijft. Bij anderen gaat het vooral om de muzikaliteit, bijvoorbeeld
om het stemgeluid. Dat komt naar voren als het gaat over Nelly Wijsbek, want zij ‘is
bepaald niet “toevallig” populair geworden. Ze mist de “glamour”, ze mist de “show”
en de podiumflair. Maar als we deze drie bijkomstigheden “wegdenken”, dan blijft er
toch nog altijd het allerbelangrijkste, dat een zangeres kan hebben: de stem! En die stem
heeft Nelly.’127 Het kan dus ook heel goed zo zijn, volgens de redactie, dat hoewel het
voorkomen van de musicus niet om over naar huis te schrijven is, het publiek de
authenticiteit van het optreden weet te waarderen.
Ook veelzijdigheid is een belangrijk argument en dat wordt in een
wereldberoemde artiest als Bing Crosby teruggevonden:
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‘Een der kenmerken van een werkelijk goede vocalist is veelzijdigheid, het vermogen om elk
soort song goed te brengen. Jo Stafford kan dat, Ella Fitzgerald ook, en natuurlijk Bing. Zijn
warme bariton is er niet slechter op geworden in de ruim twintig jaar van intensief gebruik.
Eerder is die gouden stem gerijpt tot een grotere diepte van feeling en uitdrukking. Bing zingt
ballads, jumptunes, cowboy songs, folk songs en Ierse liederen; alles met evenveel gemak’128

Hard werken is een ander punt, dat zeer gewaardeerd wordt door de verschillende
redactieleden. Want de meeste sterren komt het succes niet aanwaaien, en vaak moeten
ze jarenlang met hun muziek leuren voor zij ontdekt of plaat gezet worden. De noeste
arbeid alleen is echter niet voldoende want duidelijk is ‘dat ook een talentvolle zanger
een dosis geluk niet kan ontberen om dat te bereiken, waarvan hij droomt.’129
De artiest is afhankelijk van platenmaatschappijen en radiozenders. De dj heeft
een grote rol in het maken of breken van een ster, zo blijkt wel uit dit voorbeeld van
Guy Mitchell, een zeer succesvolle zanger uit Amerika:

‘Maandenlang repeteren was het volgende punt van het schema en de rest bestond uit
afwachten. Afwachten, of een van de platen van de zanger door de disc-jockeys zou
worden waardig gekeurd voor hun programma’s. Behalve oppermachtig zijn de discjockeys ook goede psychologen die precies weten wat hun luisteraars al of niet mooi
zullen vinden. Zij zijn de mannen, die een plaat succes kunnen bezorgen of voor altijd
in de vergetelheid doen verzinken.’130

TOT SLOT

De oppervlakkige manier waarop sterren worden besproken heeft uiteraard ook te
maken met het weinig reflectieve karakter dat Tuney Tunes had. De artiesten en het
werk dat zij maken worden nooit écht uitgebreid besproken, het blijft meestal bij
‘geinige’ feitjes. Over seksualiteit en privézaken wordt al helemaal niet gesproken. Ook
zijn de zangers en zangeressen die in deze periode beschreven, niet per sé voorbehouden
aan de smaak van de jeugd. Frank Sinatra en Bing Crosby waren artiesten die ook door
ouders wellicht wel gedraaid of beluisterd werden op de radio. De lichte muziek die
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steeds besproken wordt, is ook eigenlijk nog niet echt popmuziek, als we nagaan dat de
definitie daarvan volgens Van Dale luidt: ‘op de rock’n’roll en beat geïnspireerde
muziek’. De jeugd wordt in Tuney Tunes in deze periode dus op geen enkele manier
direct aangesproken.
Toch begint Tuney Tunes langzaam maar zeker in professionele kringen
waardering te krijgen. Een duidelijke ontwikkeling die daarmee samenhangt, in het
tijdschrift zelf, is dat er steeds vaker foto’s verschijnen van een ster die een editie van
Tuney Tunes in zijn of haar handen houdt en intensief lijkt te lezen. De artiesten (of hun
bazen) kregen door dat Tuney Tunes goed paste bij de opkomende populaire cultuur.
Blijkbaar wist het blad toch mee te gaan met wat het publiek wilde. Het geld dat
vrijkwam voor steeds meer mensen, werd graag aan Tuney Tunes besteedt. Of Tuney
Tunes ook meeveranderde met de schaalvergroting, internationalisering – terwijl ze zich
zo druk maakten over het geringe aantal Nederlandse populaire artiesten – en de
‘verjeugdiging’ van die muziek- en filmcultuur, zal moeten blijken.
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HOOFDSTUK 3 TUNEY TUNES 1955-1966
TOFFE T-SHIRTS EN ROCK-’N-ROLL

‘De sterren verdwijnen, de sterren verschijnen. In het wisselende decor van rock’n’roll, pittige
meezingers en vriendelijke ballades is – om up to date te blijven – een gespannen, nimmer
verflauwende aandacht in hoge mate vereist. Alleen al om de laatste stand van de Hitparade te
weten en om attent te zijn bij het verschijnen van nieuw, bruisend jong talent. De wereld van de
teenager, de muzikale wereld wel te verstaan, zit er vol van.’131

In hoofdstuk één werd het al beschreven: in de jaren vijftig beginnen jongeren het
centrum van de populaire cultuur te vormen. Zij treden naar voren met grote interesse
voor de populaire cultuur door en voor nieuwe ontwikkelingen zoals de
welvaartsstijging, veranderende moraal en de rock-’n-roll. De jeugd maakt de cultuur
zich steeds meer eigen, en de industrie eromheen richt zich steeds meer op haar.
Bovenstaand citaat laat zien dat ook in Tuney Tunes werd opgemerkt dat jongeren alle
nieuwe ontwikkelingen steeds bij moesten houden om niet achter te blijven bij zijn
leeftijdsgenoten of peer-group, die bij Van Hessen en Beets besproken werden.
De cultuur van de jongere wordt steeds belangrijker. Ook in Tuney Tunes is dit
het geval. Op een letterlijke manier: rond 1960 begint het woord ‘teenager’ zelf op te
duiken, en wordt het gebruikt in plaats van woorden als de jeugd en jongelui. Soms
wordt er zelfs speciaal de nadruk op gelegd:

‘JAWEL, dat hebt u goed gelezen. Er staat: Gitte – een l e u k e teenager. En dat is toch echt wel
iets bijzonders, dat ‘leuke’. Immers: de meeste zingende en spelende teenagers zijn in de regel
ongenietbare brokjes mens. Ze denken: we zijn er en ze lopen met hun neus in de wind. Kijk, en
dat is bij Gitte niet het geval. Gitte is een onbedorven meiske, een kleine schat. Die nou
toevallig zingt en een heleboel sukses heeft. Maar die met haar beentjes stevig op de grond is
blijven staan.’132

In dit verband wordt het woord op een bijna symbolische manier gebruikt: de jeugd is
aan het emanciperen, een eigen plek in de Nederlandse samenleving aan het opeisen,
wat door Tuney Tunes als volgt wordt gezien: ze zijn arrogant (‘met de neus in de wind’)
en steken hun kop boven het maaiveld uit. Natuurlijk wordt dat in dit stukje niet met
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zoveel woorden gezegd, maar een zekere ondertoon van neerbuigendheid ten opzichte
van de zich roerende jeugd is wel degelijk te proeven. Zeker als ze dan ook nog een
kunstje op het podium vertonen en daarmee bakken met geld verdienen. Maar de moraal
van het verhaal blijft, zoals vaak over artiesten wordt gesproken: als je maar ‘gewoon’
blijft doen, is het oké.133
‘Teenager’ is vanaf 1962 zelfs terug te vinden in de titel van het blad: ‘Tuney
Tunes, Nederlands oudste teenagerblad met de jongste songteksten!’. De redactie lijkt te
worstelen met wat de juiste titel zou kunnen zijn, want in 1963 verandert de titel weer,
namelijk in: ‘Tuney Tunes, Nederlands oudste muziekblad voor teenagers & twens’.
Weer een jaar later laten ze een ondertitel achterwege, en achten ze ‘Tuney Tunes’
voldoende. Tot 1961 was de ondertitel altijd geweest: ‘bevat de teksten der laatste
danssongs en tevens wetenswaardigheden van radio grammofoon en film.’
De makers van Tuney Tunes zijn vanaf het einde van de jaren vijftig
overduidelijk aan het proberen om mee te gaan met de ‘moderne tijd’. Dat uit zich ten
dele in de vormgeving van het blad. Het blad wordt steeds dikker, 28 pagina’s in 1962.
Ook verschijnen er steeds meer kleurenfoto’s in het blad, bijvoorbeeld op de omslag. De
plaatjes binnenin zijn wel nog steeds zwart wit en werden toegestuurd door de
verschillende platenmaatschappijen.
Door het hele blad verschijnen steeds meer advertenties, die vanaf rond 1960
steeds meer specifiek op jongeren gericht zijn. Ook hier vormt Tuney Tunes een perfecte
afspiegeling van de veranderende maatschappij: de jeugd heeft meer geld te besteden, is
plotseling een consument die meetelt, en die dient te worden aangesproken. De nieuwste
platen worden bijvoorbeeld aangeduid met ‘10 toppers voor teenagers’.134 Meteen op de
volgende bladzijde volgt een reclame voor een fotocamera met een tekstje, die duidelijk
op ‘de teenager’ gericht is, wat al meteen blijkt uit het feit dat de consument met ‘je’
wordt aangesproken:

JIJ en je AGFA Flack maken de fijnste foto’s, consument wordt met je aangesproken met tekstje
erbij voor een fotocamera van 25 gulden: ‘Spaar ervoor – of vraag er een voor je verjaardag, als
je overgegaan bent of bij een andere goede gelegenheid. Een wereld van fotoplezier gaat voor je
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open! Bij je fotohandelaar ligt een aardig boekje klaar: “Hoe leer ik echt fotograferen?” (40
ct).’135

Ook kleding wordt steeds meer gepromoot. De moderne jeugd moet er natuurlijk
volgens de laatste mode bij lopen, net als de (buitenlandse) sterren, is de boodschap. Zo
is er de heuse ‘Hit Parade Dress Shop’, op de Haarlemmerdijk – waar nota bene om de
hoek de nozems rondhingen, volgens Jan Vrijman. Daar wordt echter, blijkens de
advertentie, keurige, draagbare kleding verkocht:

‘De grote rage in Amerika is momenteel het dragen van “square pulls”. Paul Anka en Frankie
Avalon geven daarbij de modetoon aan. Hieronder afgebeeld Paul Anka in zo’n vlotte pullover,
welke zowel door vrouwelijke als mannelijke teenagers wordt gedragen.136

Ook advertenties voor meer dagelijkse artikelen worden aan jongeren gericht.
Zij zijn nu ook een gewone consument, want ook zij hebben geld te besteden. Een
reclame voor Ascot sigaretten bevat een plaatje met vier onherkenbare hoofden met veel
haar, dat duidelijk de Beatles voor moeten stellen en de bijbehorende slogan luidt: ‘Help,
I need ASCOT!’ Hetgeen natuurlijk verwijst naar de hit van de band.137 Reclame voor
zoutjes en chips en frisdrank komen regelmatig terug. ‘Gezellig bij elkaar. Nieuwe
plaatjes draaien. Beetje praten over dit en over dat. Tussendoor iets fris drinken en wat
hartigs eten’138 Zelfs antipuistjescrème en bromfietsen van Kreidler komen aan bod.
Dan is er dus niet alleen meer sprake van aanprijzingen van albums die gekocht moeten
worden, maar ook andere artikelen zoals eten, drinken, kleding enzovoort. Het lijkt er
op dat Tuney Tunes steeds meer een soort lifestyle blad voor de jeugd wordt, in plaats
van een muziekblad voor het hele gezin. De doelgroep van Tuney Tunes wordt steeds
meer de jongere, zo blijkt wel uit het soort reclame dat gemaakt wordt. En de industrie
maakt daar graag gebruik van.

De opmaak van het blad verandert zoals gezegd voor het eerst wezenlijk, in het
begin van de jaren zestig. Tuney Tunes bevat steeds meer foto’s die soms paginavullend
zijn of als posters afgedrukt worden. Ze worden dan bijvoorbeeld als een centerfold in
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het midden van het blad geplaatst. Er blijven wel nog altijd twee tot vier pagina’s
songteksten in staan. De artikelen worden steeds korter en een minder groot aantal
artiesten wordt besproken. Het overgrote deel van de langere artikelen gaat steeds over
dezelfde artiesten: de Beatles, de Rolling Stones, Cliff Richard, The Kinks of The Beach
Boys. Ze worden echter pas besproken als ze al succesvol zijn, dus niet op een
aanbevelende manier, waarbij er bijvoorbeeld aangespoord zou kunnen worden: deze
nieuwe artiest móet je kennen. Op muzikaal gebied is Tuney Tunes ook in deze periode
niet vooruitstrevend, zoals ook al bleek bij de acceptatie van de rock-’n-roll, of eigenlijk
het niet accepteren ervan. Toch moet het blad steeds interessante informatie voor de
‘middle-of-the-road teenager’ gehad hebben. Mede onder de invloed van de andere
tijdschriften, zoals Melody Maker en Muziek Expres, die inmiddels al flink aan de weg
timmerden, was het voor de redactie van Tuney Tunes waarschijnlijk noodzaak een
andere, modernere weg in te slaan.
De laatste manier waarop duidelijk wordt dat het blad een nieuwe weg is
ingeslagen, is het feit dat er in de loop van de jaren zestig in Tuney Tunes stukken
worden geplaatst die over mode en make-up gaan, hetgeen in de jaren vijftig nooit
voorkwam. De meisjes onder de lezers wordt in dat soort artikelen aangespoord ook
eens te experimenteren, en wat anders te proberen. Voor de oogmake-up wordt dan
bijvoorbeeld de ‘Funny Tunes Look’ aanbevolen, want, zo staat er in een rijmpje bij:

‘Dit is de make-up van nu
Omdat het bij je hoort
Rokken zijn nog nooit zo kort geweest als nu
Baarden zijn nog nooit zo lang geweest als nu
Niemand was toen als nu’139

Naast aandacht voor make-up worden er ook modetips gegeven. Bijvoorbeeld hoe een
meisje zich leuk voor een feestje kan kleden. De nadruk ligt daar ook weer op eens iets
anders te dragen dan normaal: ‘Geef je over aan de “inne” mode en durf het aan. Doe
het nog voor het te laat is. Nu kan het nog!’140 Wanneer en waarom het precies niet
meer zou kunnen, wordt niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk, omdat je op een
gegeven moment te oud wordt, om nog te kunnen experimenteren. De kleding die is

139
140

Tuney Tunes, 269, juni 1966, 6-7.
Tuney Tunes, 266, maart 1966, 14-15.

45

afgebeeld, laat overigens maar één rokje boven de knie zien, de rest zijn broeken. Of dit
soort reportages gesponsord worden, is niet waarschijnlijk, omdat er geen merken of
winkels worden vermeld, waar de kleding te koop is.
De lifestyleartikelen zijn overduidelijk op meisjes gericht en het optutten is er
voor bedoeld, om een leuke jongen aan de haak te slaan, zoveel wordt wel duidelijk.
Want als je je leuk kleedt, ‘heb je kans dat je feestje een “eindefeestje” wordt omdat hij
(?) dan misschien de volgende woorden in je oor fluistert’. Dan volgt er een reeks kreten
als: ‘je danst zoals iedere jongen dat wil’, of ‘heb ik jou niet al eens eerder ontmoet?’, of
‘het is mieters je hier zo te zien!’141 De acceptatie en bespreking van de redactie van
Tuney Tunes van het feit dat jongens en meisjes erg met liefde en seks bezig zijn, lijkt
voltooid, maar daar gaat wel het één en ander aan vooraf.

LIEFDE EN SEKS

We zagen in het vorige hoofdstuk dat er in Tuney Tunes in de beginjaren bijna geen
specifieke aandacht besteed werd aan liefde en al helemaal niet aan seksualiteit. Maar
naarmate de jaren verstrijken en Nederland wat losser wordt op dit gebied, zie je dat ook
weer terug Tuney Tunes. Er worden bijvoorbeeld grapjes gemaakt over meisjes die niet
over de verliefdheid op hun idool heen kunnen komen. In de wekelijks terugkerende
rubriek ‘TT Antwoordt’ is dit bijvoorbeeld het geval, in het antwoord op een brief van
Hermelijntje uit Vlissingen. ‘Nee, Hermelijntje wij weten niets om je van de
verliefdheid op Pat Boone af te helpen. Een Amerikaans blad gaf echter het vorige
recept: twee weken lang zes maal per dag een koude douche en daarna vijf foto’s van
Tommy Sands opkauwen. Als het inderdaad waar is, laat je dan nog even iets van je
horen?’142
Over het algemeen gaan de ingezonden brieven in de rubriek over platen of
songteksten waar naar wordt gezocht of wil de briefschrijver bekend maken dat hij of zij
belazerd is door een fanclub. Soms wordt er echter over meer persoonlijke problemen
geschreven die dus niets met muziek te maken hebben. De afzenders, meestal jonge
meisjes, wordt in de regel op het hart gedrukt om verstandig en niet te impulsief te zijn.
De verliefdheid van de wordt afgedaan als kinderlijk en benaderd op een manier van
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‘het waait wel weer over’. De toon is nogal belerend, bijvoorbeeld naar aanleiding van
een brief van Jannie:

‘Dat was een verwarde brief, Jannie. Als we het goed hebben kwam hij op het volgende neer: Je
wilt je gaan verloven met een jongen, die in een amateur-band zingt en je ouders zijn erop tegen.
Uit represailles wil je nu van huis weglopen, met medeneming van álle zwarte schijven van Pat
Boone. Nou, nou, dat is niet mis! Ons advies: verstandig zijn, Jannie en nog een paar jaartjes
wachten. Je bent nog wat erg jong om nu al grote stappen te ondernemen!’143

Ook Lieneke uit Soest wordt aangeraden rustig aan te doen:

‘Zo Lieneke, jij bent dus op dansles een jongen tegengekomen waarvan je bent gaan houden. Je
ouders willen er echter niets van weten en nu vraag je TT om raad. Dat wordt moeilijk, meiske!
We zouden je willen adviseren, niet te hard van stapel te lopen. Je bent immers pas zeventien en
weet bovendien niet eens, of die Victor wel van jou houdt???’144

En Marjolein wordt bevoogdend aangesproken op haar oneerlijke en onredelijke gedrag:

‘Je hebt je vriend niet erg netjes behandeld, Marjolein! Het is me wat moois, hem anderhalf uur
te laten wachten in de stromende regen en dat alles omdat hij het niet met je eens is over Little
Richard en Elvis Presley. Kom, Marjolein, je moet toegeven dat het je eigen schuld geweest is,
dat hij het uitmaakte. Wat je nu doen moet? Rustig afwachten en voorlopig geen kontakt meer
zoeken. Wie weet komt John dan uit zichzelf wel weer terug. Het beste ermee, meiske!’145

Dit soort brieven worden blijkbaar alleen door meisjes ingezonden. Dat past bij het
imago dat aan Tuney Tunes gegeven werd: de jongensachtige en ruige rock’n’roll is
verwerpelijk, en daartegenover staan de zachte geluiden van bijvoorbeeld Pat Boone,
hetgeen ondanks dat er zoveel bakvisjes van in katzwijm vallen, te prefereren is. Ook is
het goed voor te stellen dat de redactie de kalverliefdes van de meisjes wat meer als
onschuldig en schattig zag dan de wellicht meer driftmatige zucht naar liefde en seks
van de puberjongen. Dat blijkt ook wel uit een artikel, waarin beschreven wordt hoe je
een meisje de jongen van haar dromen kan tegenkomen.
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“Hoe kom je in kontakt met jongens, van het goede soort ? Jouw soort? Niet het soort dat op
straathoeken staat, terwijl ze je nafluiten, zodat je je opgelaten voelt (hoewel het helemaal geen
kwaad kan, als er om je gefloten wordt!) en proberen een meisje ‘op te pikken’, omdat ze niet
werkelijk geïnteresseerd zijn in een meisje als vaste vriendin.’146

Een leuke jongen vinden is blijkbaar lastiger dan het vinden van een leuk meisje, want
voor jongens verschijnen dergelijke artikelen niet. Het zou natuurlijk ook zo kunnen
zijn dat de redactie zich meer op meisjes richt, omdat die eerder de neiging hadden een
tijdschrift te kopen, dat op muziek, idolen en (in mindere mate) op lifestyle gericht was.
De beste plek om het goede soort jongens tegen te komen overigens, volgens dit artikel
is in clubs of in lessen. Bijvoorbeeld bij dansles, of in het zwembad of de
volleybalvereniging. Dit stukje is veel moderner van toon dan we enkele jaren eerder
ooit in Tuney Tunes terugzagen, maar het moge duidelijk zijn dat over de disco of de
snackbar met geen woord wordt gerept, dat ging dan blijkbaar toch te ver. De jongere
(meisjes) moesten zich blijkbaar wel met fatsoenlijke dingen bezig houden in hun vrije
tijd, en niet aangespoord worden tot ongepast gedrag, lijkt de gedachtegang van de
schrijver.
Naast de sores van de lezeresjes, worden ook liefdesperikelen van de sterren hier
en daar besproken. Er wordt nooit uitgebreid op het privéleven van de artiesten
ingegaan, maar soms worden tipjes van de sluier opgelicht, en een onschuldige
waarheid wordt dan onthuld. Zoals over het liefdesleven van Cliff Richard, begin jaren
zestig een oeverloos onderwerp van gesprek in Tuney Tunes.

‘Cliff is op zijn 25e nog altijd een moedersjongen, niet omdat hij zo ‘vertroeteld’ wordt, maar
omdat zijn vader vijf jaar geleden overleed en hij daardoor het hoofd van het gezin is geworden.
Hij is er wel klaar voor, heeft een mooi huis in Engeland en één in Portugal, maar weet ook
precies wat hij wil:
‘Zij moet terughoudend zijn en niet teveel praten. En zij moet belangstelling hebben voor mij
als mens, niet als artiest! Meisjes die me afschrikken, zijn die, die sarkastisch zijn, te bijdehand,
die mij achterna lopen (en ik wil juist haar achterna moeten lopen!) en die maar aan-een-stukdoorkletsen. Zij moeten schoon zijn. Ik zie teveel meisjes met prachtig haar en zwarte
nagels.’147
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De manier waarop de grote sterren naar het andere geslacht kijken, is een populair
onderwerp, dat vaker terugkomt. In 1959 verschijnt er twee maanden achter elkaar een
item over het ideale meisje en de ideale jongen. Grappig is wel dat het aangeeft hoe
meisje zich hier wellicht aan gespiegeld hebben: ‘Mogelijk kunnen de TT-meisjes er
hun voordeel mee doen.’ De sterren die aan het woord komen, onder andere Pat Boone,
Tommy Sands en Ricky Nelson, zelf ook nog jonge jongens, zijn op zoek naar keurige
meisjes:

‘Ze hoeft niet knap te zijn, maar wel lief en behulpzaam. Ze hoeft niet van dansen te houden en
van uitgaan, maar wel met me mee naar de kerk willen. Ze moet niet van make-up houden, maar
er toch altijd fris en charmant uitzien. (…) zij moet zich in de huishouding flink kunnen weren.
Want koken en naaien zijn nog steeds de belangrijkste dingen voor een ideaal meisje!’148

Dit gaat natuurlijk over seks of echte liefde, maar wel over relaties, zij het op een nogal
brave manier. De traditionele verhoudingen worden in dit stuk benadrukt. Een meisje
moet een jongen behagen, zij moet moeite voor hem doen, door er goed uit te zien, en
het huishouden kunnen doen. De week erna volgen de vrouwelijke sterren, die ook op
zoek zijn naar de ideale partner, en dan vooral een steun en toeverlaat willen. Peggy Lee
bijvoorbeeld is op zoek naar een man die ‘charmant, behulpzaam, handig en
opofferingsgezind’ is. Volgens Doris Day is ‘A Guy is just a guy’, dus wat doe je
daaraan? ‘wij, meisjes, moeten ons daar bij neerleggen.’ ‘Mijn uitverkorene hoeft echt
geen ‘krachtpatser’ te zijn, veel te verdienen of er alleen maar aardig uit te zien. Ik kijk
verder, ik zoek ’t meer in andere dingen.’ 149 Waarin precies wordt niet vermeld. Deze
twee artikelen over de ideale partner komen dan ook uit 1959, toen Tuney Tunes nog
niet zo ‘modern’ was.
In de loop van de jaren zestig wordt de informatie over het liefdesleven van de
sterren wel iets pittiger, hoewel zoals gezegd het meestal om nogal onschuldige
berichten gaat.

De artiesten lijken steeds meer op de seksualiteit in te spelen en dat lijkt effect te hebben.
Zo blijkt wel uit het volgende stukje waarin de effecten van een optreden van zanger
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Johnny Lion op fan Loekie worden beschreven. Zij is ‘niet te houden’, ‘schreeuwt
opgewonden door het bossa-nova ritme heen’ en ‘bijt haar lipjes kapot en trapt haar
assepoes-sandaaltjes de zaal in.’ En dat allemaal doordat hij zich door de liedjes ‘zucht
en kreunt’.150 Daar blijkt een zekere ondertoon van kritiek uit die meer in het algemeen
ook te maken heeft met de manier waarop Tuney Tunes idolen in het algemeen
beschrijft.

DE OPKOMST VAN DE ROCK-’N-ROLL IN TUNEY TUNES

In het midden van de jaren vijftig werden de zachte klanken van de op dat moment
populaire muziek in Nederland steeds meer verdrongen door een nieuw soort, harder
klinkend genre: de rock-’n-roll. Eddy Christiani en bijvoorbeeld Max van Praag raakten
zo langzamerhand uitgerangeerd, doordat de jeugd – die steeds belangrijker werd in de
populaire cultuur – op zoek was naar een krachtiger geluid.151 In de vorige
hoofdstukken kwam al naar voren dat de rock-’n-rollmuziek en –films slechts
mondjesmaat doorsijpelde tot in Nederland, en in eerste instantie kon rekenen op veel
weerstand vanuit overheden en vanuit de gevestigde orde.
Ook in Tuney Tunes wordt er afgegeven op die nieuwe muziekstroming, en dat
is in vele contemporaine onderzoeken en monografieën al geciteerd. Vooral het artikel
“Vreemde verschijnselen in de muziek” dat in de editie van september 1955 verschijnt,
wordt regelmatig aangehaald. Dit artikel is geschreven door Skip Voogd en hij
beschrijft in twee pagina’s beschreven hoe hij zich verbaast over het ‘minderjarige’
publiek bij een aantal rockconcerten in Amerika. De ‘knapen en meisjes’ gillen,
dronken van de whiskey, met de muziek mee, ‘smijten de stoelen en tafeltjes door de
zaal’ en ‘klimmen op alles wat er te beklimmen is’. Ook de manier waarop gedanst
wordt, is in de ogen van Voogd ‘wild en onzinnig’ en levert de meest ‘lugubere en
mensonterende tonelen’ op. Wat Voogd betreft is het gemiddelde Jordaanfeestje dan een
stuk gezelliger.152
Het fenomeen Elvis Presley en zijn hit Heartbreak Hotel en de ‘hysterie in
optima forma’ die daaromheen bestaat is volgens Voogd heel goed te verklaren:
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‘Met opengesperde benen zwaait Elvis op het podium heen en weer: het lange donkere haar
over het bezwete voorhoofd hangend, de ogen gesloten en de volle lippen uitdagend vooruit
gestoken. Is het een wonder, dat hij voor de bakvisjes als geen ander het begrip SEX
vertegenwoordigt?’153

De meisjes worden ‘wild’ van zijn verschijning. Dat Voogd op zo’n boude manier de
populariteit van Elvis verklaard, is niet gebruikelijk voor Tuney Tunes waar, meestal in
de trant van de gemiddelde gepubliceerde songtekst, wordt gesproken over de
opvallende charme van de artiest. Het woord ‘sex’ valt hier voor het eerst in Tuney
Tunes. Toch vindt Voogd het nog veel verbazingwekkender dat de muziek zelf ook nog
aanslaat:

‘Persoonlijk begrijpen wij daar niets van. Het afschuwelijke, mensonterende geschreeuw,
gepaard gaand met sinister uitgestoten klanken kan ons heus niet bekoren. Tekenend voor de
“smaak” van het grote publiek is wel, dat er van “Heartbreak Hotel” meer dan een miljoen
platen werden verkocht.’154

In een interview dat Voogd jaren later gaf, in 1992, is hij eigenlijk nog steeds
niet echt te spreken over de rock-’n-roll, muzikaal gezien:

‘er [zat] echt veel muzikaal geknoei tussen, dat aan alle kanten rammelde. Dat kon ook niet
anders, want die jongens konden vaak geen noot lezen. Die schreeuwden en speelden maar wat
en werden dan door allemaal obscure platenlabels in studiootjes gepropt. Het is ook in feite een
heel simpele muziekvorm, waarbij een gitarist maar enkele akkoorden hoeft te kennen. De
liedjes waren ook simpel. Je hoefde niet echt een heel mooie stem meer te hebben, wat daarvóór
wel noodzakelijk was.’155

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat tot in 1957 de redactie nog steeds lijkt te
hopen dat de rock-’n-roll een rage is die wel weer overgaat, wanneer Pat Boone wordt
besproken als de ‘verlosser’ van de muziekwereld: ‘Het lijkt erop dat het
“schrikbewind” van de “rock-’n-roll” zijn hoogtepunt gepasseerd is! De jeugd begint
belangstelling te tonen voor andere sterren dan de stampende orkesten en de
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schreeuwende, stuiptrekkende zangers.’ Want zo, laat de redactie weten, de jeugd begint
aandacht te krijgen voor een artiest van geheel andere snit, de nieuwe ‘vocale sensatie’
Pat Boone: ‘hij heeft een plezierige, zachte stem: hij snikt niet wanneer hij zingt en gaat
er evenmin bij op de vloer liggen.’156
Niet alleen de muzikaliteit van het nieuwe genre wordt bekritiseerd, ook de
rockers zelf komen aan de beurt. De redactie geeft af op het feit dat het wel lekker
makkelijk geld verdienen is met het spelen van de rock:

‘Jong Nederland is het rocken nog steeds niet moe en de grammofoonplatenindustrie sluit zich
daar maar wát graag bij aan. Tientallen rockende jongens en meisjes kregen de afgelopen
maanden de kansen van hun leven – voor de radio, de tv en de grammofoonplaat. En enkele van
die teenagers verdienden in luttele weken tijds duizenden guldens. Ja, ja dat rocken levert
centjes op en waren we zelf tien jaar jonger, dan liepen we ook in een plezierige spijkerbroek
rond en rockten we ook dag nacht…’157

Uit dit stukje blijkt ook een lichte kritiek op het feit dat die ‘jongens en meisjes’ zelf op
eens sterren kunnen worden. Dat is één van de kenmerken van de nieuwe popcultuur:
het is voor het publiek erg makkelijk om zich met het idool of de rocker te identificeren.
Naar aanleiding van de jonge rockers in Amerika, zoals Elvis, Buddy Holly enzovoort,
gebeurt dat in Nederland ook steeds meer. De redactie van Tuney Tunes lijkt de
onervarenheid van de jonge sterren niet bepaald te waarderen.
De manier waarop die ‘jongelui’ hun sla slaan uit de opkomst van de rock, vindt
de redactie van Tuney Tunes helemaal niks. De meeste zijn namelijk helemaal niet
origineel, en imiteren hun Amerikaanse voorbeelden. Een aantal bands is echter wel
‘enthousiast’ en dynamisch.

‘Er zijn onder al onze Hollandse rock-lustigen maar enkele groepjes die een eigen geluid de
wereld instuurden. Begrijpelijk, want de rock komt nu eenmaal uit het verre Amerika en
vanzelfsprekend proberen de Hollandse rockers zoveel mogelijk op hun grote kollega’s uit The
States te lijken. Maar, zoals we al schreven, er zijn uitzonderingen. The Black Dynamites
bijvoorbeeld, die met o.a. Ready to Rock en Lonely Cissy bewezen van internationale klasse te
zijn en een eigen geluid produceerden.’158
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Opvallend is echter, dat de redactie wordt steeds minder kritisch over de rock-’n-roll,
naarmate de jaren verstrijken. In 1958 verschijnt er een antwoord in de brievenrubriek
“TT antwoordt”, op de vraag wat de redactie van rock-’n-roll vindt – of iets in die trant,
de ingezonden brieven zelf worden namelijk helaas niet afgedrukt. Daar wordt nogal
nietszeggend op gereageerd:

‘In Amerika is de Rock’N’Roll nog steeds en vogue. Dat is trouwens wel aan de Hit Paradenummers te zien. Wat wij van al die rock vinden? Ach Nellie, de een houdt van boerekool en
weer een ander van spruitjes. Smaken verschillen nu eenmaal…’159

Dit is typerend voor Tuney Tunes: allereerst wordt afgegeven op de rock-’n-roll,
waarschijnlijk omdat dat toch voor langere de heersende moraal is, ook lange tijd onder
veel Nederlandse jongeren. Hoe meer de muziekstijl geaccepteerd raakt, hoe meer
Tuney Tunes daar ook in meegaat. In 1959 staat Elvis Presley bijvoorbeeld op nummer
drie in de poll, met 16 procent van de stemmen. Het lijkt er op dat de redactie vindt dat
zij onvermijdelijk mee zal moeten gaan met de rage. Pas vanaf die tijd wordt er steeds
regelmatiger over rock-’n-roll geschreven, ook op een minder negatieve manier. Dan
laat de redactie zich dus overduidelijk beïnvloeden door de veranderde muziekcultuur.
Toch is er ook na 1959 hier en daar kritiek terug te vinden op het gerock. In
1962 bericht Tuney Tunes over een ruzie tussen Willem Duys en Vince Taylor. Die
Britse zanger zou optreden in een tv-show, het Grand Gala du Disque. De artiest had
zich echter niet aan de spelregels van het programma kunnen houden, daarom kon hij
niet in de uitzending optreden. Uiteindelijk trad hij wel op zonder dat dat door de
televisiecamera’s geregistreerd werd. Tuney Tunes voegt daar opgelucht aan toe:
‘gelukkig was de zaal dan niet zoals gewoonlijk bij zijn concerten, gevuld met
teenagers.’ Dan had het Kurhaus waarschijnlijk niet meer overeind gestaan, zo
speculeert de redacteur. ‘We hebben hem met bewondering gadegeslagen. Met
bewondering – en ook met afgrijzen. In een spookachtig verschijnsel voerde Vince de
meest lugubere kronkelbewegingen uit die je je maar kunt voorstellen, daarbij stampend,
schreeuwend, hijgend of kreunend. Iedereen was ervan onder de indruk.’160 Of ze op
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een negatieve of positieve manier werden overrompeld, laat de schrijver maar
achterwege.

POPULAIRE ARTIESTEN

We zagen dat in de periode tot 1955 de redactie van Tuney Tunes vooropstelde dat een
idool goed kon zingen of performen. Daarnaast was het zaak dat een artiest hard werkt
en een dosis geluk heeft om echt beroemd en rijk te worden. Dat zijn zaken die meestal
wel even aan de kaak gesteld worden, wanneer er een stukje over een bepaalde zanger
of zangeres verschijnt.
Overigens is het ook erg vaak zo dat er door de redactie niet een grondig oordeel
of analyse wordt gegeven over waarom een bandje of een artiest het nu zo goed doet.
Bij dergelijke artikelen had de redactie haar belangrijkste argument grotendeels laten
varen: de kwaliteit van de muziek was niet meer het belangrijkste criterium. Want de
rock werd geaccepteerd. Een artikel over de ontstaansgeschiedenis van The Blue
Diamonds, een Nederlands trio, dat zéér populair was in deze periode, is een goed
voorbeeld van zo’n vertelseltje:

‘(…) Riem en Rudy de Wolff. De jongens die de afgelopen maanden een
frontpaginanieuws gemaakt hebben in de vaderlandse lichte muziekwereld. En met hun
vriend Dick als The Blue Diamonds het land doorkruisten en sukses op sukses boekten.
Ze wonen in Driebergen, alle drie. Op gewone door-de-weekse dagen blokken ze op de
Mulo, maar tijdens de weekends gaat het schoolwerk aan de kant. Dan zingen en spelen
onze Diamanten. Voor iedereen die maar luisteren wil. En… wie wil dat niet?!
Tien jaar geleden kwamen Rudy en Riem uit Indonesie naar Nederland. Met een
paar vriendjes begonnen zij – louter voor hun plezier – een hawaiianorkestje. Maar een
jaar geleden vergaten Ruud en Riem de palmbomen en de goudgele stranden. Ze gingen
de rock in, zoals dat in vakkringen heet. De rock en de roll. En kort daarna werden de
Everly Brothers hun idool. Ziezo, ’t is maar dat u het weet.
The Blue Diamonds werden hitmakers.’161
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Wat nou de succesformule is van die jongens, wordt hier totaal niet duidelijk. Aan het
einde van het stuk volgt nog even op welk platen label hun liedjes te vinden zijn, en ook
dat is iets wat van het begin af aan vaak terug te vinden is in Tuney Tunes. Of dit
overigens gewoon nuttige informatie is voor de lezer, of dat hier sprake is van
sponsoring door bijvoorbeeld Philips of Decca, wordt uit de tekst zelf niet duidelijk. De
platen werden waarschijnlijk toegestuurd ter recensie en in zekere zin is er natuurlijk
sprake van reclame om de maatschappij erbij op te schrijven, maar dat was wellicht juist
ook weer een verkooptechniek voor de Tuney Tunes, waar moet ik mijn platen vandaan
halen. Omdat Tuney Tunes nooit een redactiestatuut heeft gehad zijn dat soort dingen
niet te achterhalen. In de contemporaine literatuur wordt over deze
publicatiemogelijkheid van de maatschappijen in ieder geval niet gesproken.
Naast de talenten van het idool op zich, wordt ook gekeken hoe verrassend hij of
zij is. Nu is het niet zo dat de redactie van Tuney Tunes op zoek gaat naar zeer
vernieuwende artiesten, maar een zekere originaliteit wordt erg gewaardeerd.
Bijvoorbeeld als een beschrijving wordt gegeven van de carrière van drie meisjes die
zingen onder de naam De Valentina’s:

‘De Valentina’s oefenen a-capella, hebben als favorieten de Clark-Sisters en de
McGuire-sisters, doch, wars als zij zijn van elke vorm van imitatie, ontwikkelden zij een
zeer persoonlijke eigen stijl.’

Toch spelen zij wel covers:

‘Marja, Corrie en Willy brengen thans op de plaat een voortreffelijke Nederlandse
versie van ‘Greenfields’, gekoppeld aan ‘Zeeman’. En daarmede scharen The
Valentina’s zich meteen onder de beste vokale ensembles, welke ons land momenteel
rijk is!’162

Het spelen van covers betekent volgens de redactie blijkbaar niet, dat een band niet
origineel kan zijn. Bij The Blue Diamonds vormt het echter wel een belangrijk
kritiekpunt: ‘Sommige mensen’ zouden van het trio gezegd hebben dat het trio slechts
in staat was tot het ‘imiteren’ van anderen, toen ze een cover van The Everly Brothers
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hadden opgenomen: ‘Laat ze eerst maar eens zèlf een eigen stijl presenteren, dan
kunnen ze later altijd nog (…) hun grote Amerikaanse kollega’s nadoen.’ En daar is de
redactie het mee eens. Maar de conclusie is vervolgens wel dat het de band gelukt is op
hun nieuwe plaat: ze hebben inderdaad een ‘eigen geluid’: ‘op een prachtige 25 cm l.p.
hebben Rudie en Riem laten horen dat ze wèl wat kunnen, dat ze wèl origineel kunnen
zijn’.163
Wanneer de Amerikaanse groep The Platters aan bod komt, geldt ook een zelfde
soort criterium. Zij zijn de meest besproken groep van dat moment, door ‘hun
overrompelende shows, hun grandiose vakmanschap en feeling. Doch vooral… door
hun repertoire, dat van bijzondere originaliteit getuigt en geknipt is voor hun “gimmick”:
de zich steeds repeterende hik in hun voordracht. Johnny Ray had destijds zijn snik, The
Platters hebben hun hik. Waarmee zij alle populariteitsbarrières doorbraken.’ Die
combinatie van unieke zang en presentatietalent is voor Tuney Tunes ideaal. Vandaar
dat hun plaat The Great Pretender, binnen drie weken 50.000 keer over de toonbank
ging, zo beweert de redactie.164
Vaak is het volgens Tuney Tunes daarnaast zo dat de meest succesvolle artiesten
wel bijna beroemd móesten worden. Sommigen hebben zoveel talent en
uithoudingsvermogen, dat het onvermijdelijk was dat ze zo populair werden. Dat kan
ook te maken hebben met het milieu of gezin waar ze uit komen, bijvoorbeeld in het
geval van Lloyd Price:

‘En in deze plezierige familiekring is het begonnen. Lloyd’s aangeboren liefde voor de muziek
bloeide op in het stevige huisorkest van de familie. Een band, die al bij zijn eerste optreden de
schrik van New Orleans was, doch die de basis vormde voor Lloyd’s latere karrière!’165

Ook in het geval van Sandra Reemer was haar vader degene die haar steeds weer pushte
om verder te gaan met zingen en te blijven oefenen. En de redactie van Tuney Tunes
legt altijd graag de nadruk op een deugd als ‘vlijt’.

‘Mochten er TT’ers zijn, die denken dat het Sandra allemaal vanzelf is komen aanwaaien, dan
hebben die TT’ers het grandioos mis. Sandra heeft heel hard moeten werken om te zingen zoals
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ze nu doet. Urenlang heeft ze gerepeteerd en urenlang heeft ze de meest saaie trefoefeningen
moeten maken. Maar uiteindelijk is het haar dan toch gelukt – en hoe.'166

Over het algemeen kan gezegd worden dat artiesten in Tuney Tunes op dezelfde manier
besproken worden als in de periode voor 1955. Want tieneridool Frankie Avalon
bijvoorbeeld is bekend geworden door zijn ‘pure persoonlijkheid’. Dat bezorgt hem
vooral het succes. ‘Want ’n personality is Avalon, ook als is hij dan nog maar aan de
plezierige kant van de twintig.’ Dit beaamt de zanger zelf ook, zo citeert de redactie
hem: ‘Ik zing met m’n hele hart, geeft de zanger als reden voor zijn overrompelende
suksessen. ‘Ik méén wat ik zing en misschien dat m’n luisteraars dat merken…’167 Zo’n
hart voor de muziek levert de zanger terecht grote populariteit op, vindt de redactie. Die
gevoeligheid werd ook in het begin van de jaren vijftig al gewaardeerd. Een uitstekend
voorbeeld daarvan is een beschrijving die gegeven wordt van Ronnie Hilton. Zijn
succes is te danken ‘Aan zijn natuurlijke stem, zijn ongedwongen en boeiende
voordracht, zijn ongewone “feeling” voor het uitzoeken van liedjes.’ Ook hij is weer
origineel en te verdragen: ‘Ronnie Hilton ZINGT ook werkelijk. Hij hoeft niet de
politieke aandacht op zich te vestigen door gehuil, door overdreven fortissimo’s of door
sensationeel geschreeuw. Evenmin imiteert hij zijn Amerikaanse collega’s. Ronnie
Hilton zingt als… Ronnie Hilton!’168 De Amerikaanse artiesten doen het goed bij de
redactie, maar ze staan nog steeds soms wel het succes van de Nederlandse in de weg.

FAVORIETEN UIT EIGEN LAND

Net na het midden van de jaren vijftig wordt er door de redactie van Tuney Tunes nog
steeds veel geklaagd over het geringe aantal succesvolle Nederlandse artiesten. Er wordt,
meer dan voorheen, zeer sterk benadrukt dat dat niet aan de artiesten zelf ligt. In
Nederland wordt vaak een beetje lacherig gedaan over onze eigen muziek, is de
boodschap. Overigens is Skip Voogd hier weer aan het woord:

‘In Nederland (…) is het chauvinisme niet bijster groot, althans niet waar het de lichte muziek
betreft. Schamen we ons er soms een beetje voor, Hollanders te zijn? Uw stukjessschrijver
ontkomt vaak niet aan die indruk. Hij hoort en ziet uiteraard veel op lichte-muziek terrein en het
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valt hem steeds weer op, dat er velen zijn, die een tikje minachtend over de prestaties van eigen
mensen praten, meewarig glimlachen en hun schouders ophalen over de Hollandse orkesten,
solisten, zangers en zangeressen.’169

Voogd probeert ook in deze periode van de nieuwe muzieksoorten nog steeds de nadruk
te leggen op de Nederlandse muziek. Nu wordt er echter voornamelijk geklaagd over de
Nederlandse platenmaatschappijen en radiozenders. Die zouden de Nederlandse liedjes
te weinig kans geven. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de rubriek TT Antwoordt. In een reactie
op Piet van Does uit Tilburg laat de redactie zien dat het niet aan de kwaliteit van de
Nederlandse muziek zelf zou liggen:

‘U vindt de Nederlandse liedjes dikwijls zo “goedkoop” van tekst en vraagt zich af, of er nu
werkelijk niet eens een goed Nederlands nummer wordt geschreven! Kom, kom niet zo somber,
waarde T.T.-vriend! We maken heus niet allemaal sinterklaasrijmelarijen of jordaanfeestneusteksten. Het is alleen zo jammer, dat het goede vaderlandse produkt zo weinig kansen
krijgt voor onze radio. (…) Bovendien blijft er van al die buitenlandse songs vaak weinig over,
als we ze letterlijk gaan vertalen…’170

Daarnaast is iemand als Johnny Hoes uit Limburg voor de redactie een voorbeeld van
een zeer succesvol zanger, die veel te weinig op de radio wordt gedraaid, waardoor het
lastig wordt voor hem om echt beroemd te worden:

‘Ondanks de grote successen, die er in Johnny Hoes’ muzikale droomfabriek in Weert van de
machines komen, is er toch een schaduw die over het bestaan van Johnny glijdt. En dat is: de
weinige medewerking van Radio Hilversum om de liedjes en platen van Hoes en de zijnen een
eerlijke kans te geven. Want hoewel er duizenden en nog eens duizenden zwarte schijven van al
die Limburgse favorieten in heel ons land over toonbank gereikt worden, wordt Johnny Hoes
door Hilversum om onbegrijpelijke redenen geweerd.’171

Als oorzaak wordt daarvoor door de redactie gegeven:

‘Men vindt zijn liedjes zeker te ‘gewoon’, te zeer afgestemd op ‘het grote publiek’.
Akkoord dat is ook zo. Johnny Hoes wil pertinent geen muzikale hoogvlieger zijn. Maar
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aan de andere is het toch ook zo, dat ‘het grote publiek’ de produkten van Johnny op de
handen draagt en dat men in Hilversum schijnt te vergeten, dat juist dat ‘grote publiek’
het overgrote deel van die luisteraars vormt.’172

Het rare is ook dat het in het buitenland wel gedraaid wordt:

‘Nee, het is vreemd, heel vreemd, dat men de geestesprodukten van onze Johnny straal
negeert en dat we, om Hoes’ plaatjes te horen bij België of Luxemburg terecht moeten.’
Nederlandse liedjes doen heus niet onder voor de Amerikaanse lichte muziek, zo
benadrukt de redactie weer. In ieder geval niet qua teksten, want van die teksten blijft,
als we ze vertalen, ‘niet bar veel meer van over’. En die zijn ook voor het ‘grote
publiek’ geschreven. Dus ‘waarom krijgen we dan wel de toppers uit de USA en niet de
liedjes van Johnny Hoes te horen….?’173

Voor de beste muziek moet nog steeds naar buitenlandse radio (Radio Luxemburg)
geluisterd worden, zo stelt de redactie in een reactie op een ingezonden brief. Lijst van
de Engelse programma’s van deze zender, die ‘eigenlijk elke TT’er’ ‘aan de muur moet
prikken of bij het radiotoestel moet leggen. Immers: voor de beste Lichte Muziekuitzendingen moeten we nog steeds naar Radio Luxemburg luisteren…’174

Maar de fout ligt niet alleen bij de omroep, ook de platenbazen zijn niet ontvankelijk
voor het echte werk, vindt de redactie:

‘Waarom er van de The Ramblers geen platen verschijnen? Wel, Elly, omdat we nu
eenmaal in een tijd leven waarin werkelijk goéde Hollandse platen niet verkocht worden.
Een platenmaatschappij is geen filantropische instelling en dus komen alleen die platen
in de handel waarvan men een redelijk verkoopcijfer verwacht.’175

Die kritiek op de platenmaatschappijen wordt in 1993 nog steeds geuit door Voogd:
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‘Het is triest om te constateren, maar de hele populaire muziekbusiness is er alleen om geld te
verdienen. Is er een vraag, dan levert de platenindustrie. Houdt de vraag op, dan zoekt men iets
nieuws. De platenmaatschappijen willen geen enkel risico nemen en weigeren over het
algemeen te investeren in iets waarvan ze niet zeker weten, dat het grote publiek het zal
appreciëren. Zeker vroeger zijn veel muzikanten zelfs op een verschrikkelijke manier uitgebuit.
De hele platenindustrie is in feite altijd pure maffia geweest.’176

Ook de indorock, een typisch genre voor de Nederlandse markt, met bijvoorbeeld de
Tielman Brothers als groot succesnummer, had indertijd veel groter kunnen worden
volgens Rob Labree, als de platenmaatschappijen wat meer meegewerkt hadden. De
industrie was echter bang dat het maar een kortstondige rage zou zijn, die al snel weer
zou overwaaien. Daarom investeerden zij er niet in. En als ze dat wel deden, werden de
bands sterk gestuurd om tijdens de opnamesessies een bepaalde sound te laten horen,
dat volgens hen paste bij de smaak van het grote publiek.177
Hoe het ook zij, na 1959 lijkt de redactie van Tuney Tunes in elk geval het ‘gevecht’ op
te geven en te accepteren dat de populairste muziek in Nederland voornamelijk uit het
buitenland komt. Misschien dat dat ook te maken heeft met het vertrek van Skip Voogd.
Hij was wellicht degene die zich daar het meest aan ergerde, want in de jaren zestig
verstomt de kritiek. Maar het had ook zeker te maken met de veranderde muziekcultuur,
waarin Britse en Amerikaanse bands de hitparades overnamen en Tuney Tunes wilde na
1960 niet verder achterop raken.

EINDE IN ZICHT

Tuney Tunes worstelt vanaf 1960 duidelijk met welke kant ze nu op willen: ze proberen
mee te doen met andere bladen door de grootste sterren van het moment te bespreken en
de songteksten van de grootste hits te plaatsen, zoals ze altijd al deden. Maar het lijkt er
soms op dat de meesten op de redactie niet helemaal weten wat ze met nieuwe bands als
de Rolling Stones en The Beatles aan moeten. Daarom komen er nog regelmatig
berichtjes over inmiddels ‘ouden van dagen’ voorbij, die hoewel legendarisch, lang niet
altijd meer de populairste van het moment zijn.
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Symptomatisch voor het geworstel tussen de oude en de nieuwe cultuur zijn de
steeds wisselende ondertitels van Tuney Tunes. Tot 1961 was dat duidelijk en ‘gewoon’:
‘bevat de teksten der nieuwste en beste songs van radio en film – verschijnt maandelijks.
Daarna verandert dat van ‘Nederlands oudste muziekblad voor teenagers en twens’, naar
‘Nederlands oudste teenagerblad met de jongste songteksten’ of ‘Nederlands pittigste
muziekblad voor teenagers en twens’ en gedurende de laatste jaargangen lijkt de
redactie het te hebben opgegeven, want dan is er helemaal geen ondertitel meer.
Dat het niet goed ging met Tuney Tunes viel ook één van de oud-medewerkers
op, namelijk Paul Acket, die van 1949 tot 1951 voor het blad geschreven had. Hij was
zelf in 1955, nadat hij was opgestapt bij het door hem opgezette jazzblad Rhytme, een
popblad begonnen onder de naam Muziek Expres. Dat blad was in 1966 de best
verkochte op de tienermarkt, omdat het, eerder dan Tuney Tunes zich uitsluitend op de
tieners en hun idolen richtte. Acket was blijkbaar beter in staat geweest de nieuwe
ontwikkelingen zich eigen te maken en te verwoorden voor het tienerpubliek. Het
succes van zijn Muziek Expres had hem geen windeieren gelegd, en dus had hij de
mogelijkheid Tuney Tunes op te kopen.178 En hij had grote plannen met Tuney Tunes,
geheel volgens de wensen van het publiek:

‘Blijkens de honderden brieven, die de redaktie van T.T. dagelijks te lezen heeft, is er een
ontzettend grote vraag naar grote foto’s van de diverse topartiesten. Al geruime tijd heeft TT
hier een kleine ruimte voor gereserveerd, waarvan de foto’s werden samengesteld naar
aanleiding van de vele schriftelijke verzoeken. Toch was het niet te vermijden, dat slechts
enkele van deze verzoeken ingewilligd werden. Er zijn tot op heden altijd bepaalde foto’s niet
geplaatst. Tuney Tunes besloot daar iets aan te gaan doen. En het resultaat heb je nu in je handen!
Op iedere pagina prijkt u een foto, zodat je iedere maand zeer veel foto’s kunt bewonderen. En
omdat het nu hoofdzakelijk een fotoblad is geworden hebben we besloten het Pop-Foto te
noemen. Stuur je verzoeken om foto’s te plaatsen naar ons toe en je kunt er vrijwel zeker van
zijn, dat we aan je verzoek voldoen.’179

Tuney Tunes, Nederlands popblad van het eerste uur was verdwenen met de naam PopFoto.

178

http://www.personenencyclopedie.info/A/Ack/acketpaul/view en
http://www.rockart.nl/paul_acket.htm, geraadpleegd op 10 maart 2009.
179
Popfoto/waarin opgenomen Tuney Tunes: blz 26 augustus 1966
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CONCLUSIE

De methodestrijd die was ontstaan tussen Langeveld en de generatie pedagogen na 1960
heeft grote veranderingen teweeggebracht in de visie op de Nederlandse jeugd in
Nederland. In eerste instantie, vlak na de oorlog, werd de jeugd gezien als een
verwilderde, bandeloze groep, die in alle lagen van de bevolking allerlei problemen
veroorzaakte. De jeugd moest in de ogen van Langeveld uit dat moeras van
uitzichtloosheid en gestalteloosheid getrokken worden, om weer actief mee te gaan doen
aan de samenleving. In zijn ogen ging het mis met de jeugd van meisje tot jongen, van
ongeschoold tot universitaire opgeleiden en van stad- tot plattelandsjeugd. Er was een
brede, op grote schaal wegglijden van het fatsoen in de samenleving aan de gang.
Na 1960 veranderde die visie op de jeugd onder pedagogen snel, maar ook in de
rest van de samenleving. Zo slecht ging het helemaal niet met de jeugd. Zij zagen ook
wel dat het individuele gevallen soms uit de hand liep, maar een aantal andere
ontwikkelingen waren veel belangrijker en minder zorgwekkend te noemen. De jeugd
werd steeds meer gezien als een aparte groep binnen de samenleving, die, afgescheiden
van de volwassen wereld, zijn eigen gedragscodes en uiterlijk krijgt. De macht van de
peer-group wordt door bijvoorbeeld Beets en Van Hessen onder invloed van
buitenlandse sociologen en pedagogen ontdekt. De jeugd creëert haar eigen wereld en
de materiële attributen daarvoor worden aangeboden door de muziek- en film- en
kledingindustrie, die met hun producten naadloos aansluiten op de wensen van de jeugd.
Op die manier ontstaat een wisselwerking tussen de commercie en de emanciperende en
rijker wordende groep jongeren.
Ook de media vormden een belangrijke factor in het op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen voor de jeugd. En hier speelt Tuney Tunes een belangrijke rol in. In
eerste instantie was het tijdschrift het enige in Nederland dat zich uitsluitend op de
populaire cultuur en lichte muziek richtte. Uit het onderzoek naar het blad blijkt echter
dat de jeugd tot ongeveer 1960 niet apart als groep aangesproken werd. Het idee dat de
jeugd een interessante markt zou kunnen vormen, naast volwassen consumenten, was
tot dan toe nog niet erg doorgesijpeld in de samenleving, en ook niet bij de redactie van
Tuney Tunes. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Tuney Tunes lange tijd voornamelijk
muziek blijft bespreken die ook bij volwassen populair was. De echte jeugdmuziek, de
rock-‘n-roll, komt maar zeer mondjesmaat aan bod en dan meestal op een nogal
negatieve manier. Daarnaast zijn advertenties niet specifiek gericht op de jeugd, maar
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op volwassenen, omdat zij nog steeds als de grootst potentiële groep kopers beschouwd
wordt.
Na 1960 komt daar pas verandering in. Wellicht ook onder invloed van een
steeds beter verkopend tijdschrift als Muziek Expres, die zich al enkele jaren sterker op
de jeugd richtte, gaat Tuney Tunes ook steeds meer die koers varen. De veranderingen in
de Nederlandse samenleving die mondjesmaat doorzetten, begonnen zich ook in Tuney
Tunes af te tekenen: de jeugd heeft steeds meer tijd en geld voor plezier, hetgeen niet uit
boeken of een gezelschapsspel (meer) bestaat, maar uit het kopen van platen en nieuwe
kleding. De adverteerders en de redactie van Tuney Tunes gaan dit ook opmerken, en
naar mate de jaren verstrijken, verandert het tijdschrift steeds meer in een lifestyleblad
voor de jeugd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de reclames die geplaatst worden, over
sigaretten, zoutjes voor op een feest en de nieuwste kledingzaken. Ook richt de redactie
zich steeds meer op hun vrouwelijke lezers, die op hun wenken bediend worden met
stukken over de nieuwste ‘inne’ kleding en hoe ze hun haar en make-up moeten doen.
Ook op het gebied van liefde en seks wordt de redactie steeds opener, door ingezonden
brieven van lezeressen te beantwoorden en te bespreken welke ster op welk type meisje
of jongen valt.
De redactie merkt zelf op dat de jeugd niet alleen op het gebied van uiterlijk
vertoon voortdurend bij moet blijven, maar ook op het gebied van de muziek en de
bijbehorende sterren. De nieuwe talenten en nieuwe hits worden volgens de redactie dan
ook iedere maand weer beschreven. Opvallend is daarbij dat echte privégegevens over
het algemeen achterwege gelaten worden. Pas met de komst van de Britse en
Amerikaanse popgroepjes als de Beatles, Rolling Stones en de Beach Boys, wordt er
steeds meer gepraat over wie nu weer met wie gaat trouwen en komen er bijvoorbeeld
vakantiekiekjes voorbij. De echte idolencultuur waarbij de privésfeer van de ster in het
gedrang komt, is in Tuney Tunes wederom eigenlijk pas na 1960 te vinden.
De muziek wordt ook op een andere beoordeeld na 1960. In eerste instantie
blijkt uit de verschillende recensies en nieuwsstukjes dat de meeste leden van de
redactie zelf ook enthousiast over het product wat zij beschrijven. De liedjes die
muzikaal goed in elkaar zitten zijn de beste voor de redactie, pas daarna komt het showen entertainmentcriterium. Later draait zich dat om, wanneer de rock-‘n-roll
ingeburgerd raakt en niet meer verdwijnt uit de hitparades, besluit ook de redactie die
muzieksoort meer uitgebreid te bespreken. Toch is het moeilijk na ommekeer rond 1959
en 1960 de passie van de schrijvers tussen de regels door terug te vinden. Misschien dat
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dat met het vertrek van Skip Voogd te maken had, maar Tuney Tunes lijkt haar ziel
verloren te hebben als de redactie totaal meedraait met de ontwikkelingen op
muziekgebied.
Tot slot zijn er nog twee zaken die uit het onderzoek naar Tuney Tunes als
vanzelf naar voren kwamen, namelijk de nadruk op die gelegd wordt op Nederlandse
muziek en de tekortkomingen van de radio. Volgens de redactie werd er niet genoeg
aandacht besteedt op de radio aan lichte muziek. Wanneer we kijken naar landen als
Amerika en Groot-Brittannië blijkt ook wel dat Nederland relatief laat was met Tijd
voor Teenagers, dat vanaf 1959 maar drie kwartier per week gepresenteerd werd door
Pete Felleman. De VARA was eigenlijk de enige omroep die zich aan niet-klassieke
muziek waagde en dat is iets waar Tuney Tunes zich aan stoorde. De redactie laat
regelmatig weten het er niet mee eens te zijn en roept lezers op brieven te schrijven. Op
die manier probeerde Tuney Tunes toch enige invloed uit te oefenen op de
muziekcultuur.
Daarnaast wil de redactie er erg lang niet aan dat Nederlandse artiesten niet zo
populair zijn als Amerikaanse artiesten. Voortdurend verschijnen er artikelen waarin uit
Tuney Tunes blijkt dat daar meer aandacht aan besteed zou moeten worden.
Voornamelijk Skip Voogd maakte zich daar druk over, maar ook Frits Versteeg. In het
begin van de jaren zestig verstomt die kritiek echter en laat de redactie haar mening
wederom omverwerpen door de ontwikkelingen in de samenleving: de populaire cultuur
raakte volledig in de ban door buitenlandse bandjes.
Tuney Tunes is een blad dat zeer symptomatisch was voor de kijk op de
Nederlandse jeugdcultuur. Dat het vaak afgedaan wordt als een blaadje dat zich afzette
tegen de rock-‘n-roll en verder niet uitgebreid behandeld wordt, is jammer. Het blad laat
namelijk heel duidelijk zien dat er tegen de opkomende jeugdcultuur die ontstaan was
aan het einde van de jaren vijftig, niet op te boksen viel. Ook Tuney Tunes ging overstag
voor alles wat erbij hoorde.
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PRIMAIRE BRON

Tuney Tunes, meerdere edities uit de jaargangen 1944-1965, te raadplegen in de
Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.
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