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van een muzikaal werk was het al dan niet

reactie van de Duitse intelligentsia

joods zijn van de componist.

nier waarop de nazi's joodse kunstenaars

Etcetera: De muziek van Korngold,
en Schönberg

Krenek

was 'entartet' omdat ze door jo-

leerden en hun het werk onmogelijk

op de maiso-

maakten.

Walter Boers: Niet alleen in Duitsland,

werk kwam. De meeste orkesten en muziekverenigingen sloten hun joodse leden op eigen houtje uit, vooraleer daar van overheidswege formele verordeningen over verschenen.

maar ook in de rest van Europa was de reactie

Als die er dan toch kwamen, was de zuivering

Walter Boers: Dat was de reden. Want de

zeer lauw. De nazi's pakten het dan ook handig

vaak al gebeurd. De tentoonstelling

muzikale taal die deze componisten hanteer-

aan. We spreken nu over de periode vanaf 1933

Musik in mei 1938 in Düsseldorf was trouwens

den, was erg verschillend. Alleen Schönberg be-

tot het uitbreken van de Tweede Wereld-

een privé-initiatief. Het 'Reichspropaganda-

hoorde tot de atonale richting. Krenek werd

oorlog. Van Auschwitz was er nog geen spra-

ministerium' was er om diplomatieke redenen

meer beïnvloed door de populaire Ameri-

ke. Men ging over tot een soort segregatie. Z o

helemaal niet zo enthousiast over.

kaanse amusementsmuziek. En Korngolds mu-

werden de joodse musici uit de officiële or-

De gedweeheid vind je ook terug bij de

ziek leunde sterk aan bij de laat-romantische

kesten verwijderd, maar zij kregen de kans in

gewone Duitsers die de meest afschuwelijke

traditie van Richard Strauss. Men heeft wel

een uit joden bestaand orkest te spelen dat de

opdrachten uitvoerden. Er is geen enkel voor-

geprobeerd in de muziek van joodse compo-

muziek van joodse componisten voor een

beeld bekend van Duitse soldaten die geëxe-

nisten gemeenschappelijke eigenschappen te

joods publiek speelde. Deze apartheid was

cuteerd werden alleen omdat ze weigerden

ontdekken. Maar men is nooit verder geko-

gemakkelijker te verdedigen dan een echt

burgers te liquideren. Hoogstens kregen ze

den geschreven

was?

Entartete

men dan zeer vage aanduidingen als de aan-

beroepsverbod. Het maatschappelijk elimine-

een paar dagen cachot, ze werden naar een

wezigheid van synagogale melodieën, het her-

ren van joodse kunstenaars ging geleidelijk.

andere eenheid overgeplaatst of ze werden

halen van motiefjes, het plagiëren van arische

Men mag daarbij niet vergeten dat ook buiten

zelfs een paar dagen met verlof gestuurd, om

componisten en eclecticisme. In feite sprong

Duitsland de invloed van het nationalisme en

van hun 'overspanning' te genezen. Vanzelf-

men hier nogal willekeurig mee om: even

het antisemitisme niet te verwaarlozen was.

sprekend zou men nooit geaarzeld hebben

ging het gerucht dat Johannes Brahms joods

Er waren natuurlijk ook landen - de Verenig-

o m weerspannige elementen zwaar te straffen

bloed had en prompt werd zijn muziek joodse

de Staten bijvoorbeeld - waar de 'vedetten',

als dat nodig was. Maar het hoefde helemaal

eigenschappen toegeschreven. Toen ten slotte

wiens werk in Duitsland onmogelijk gemaakt

niet: er waren altijd voldoende vrijwilligers

bleek dat er op zijn afkomst niets aan te mer-

werd, met open armen ontvangen werden. Een

o m zich van die taken te kwijten. In geval van

ken viel, vertoonde zijn muziek plots weer alle

bekend voorbeeld is de dirigent Bruno Walter.

principieel pacifisme omwille van politieke of

Vaak wordt gezegd dat Duitsers het niet

religieuze overwegingen kenden de militairen

oer-arische kwaliteiten.
Het is bedenkelijk hoe de mening van som-

opnamen voor hun joodse medeburgers of

mige muziekwetenschappers, die een negatief

collega's omdat ze vreesden voor hun leven.

natuurlijk geen genade.

oordeel velden over bepaalde joodse compo-

Dat hoefde zeker niet in de beginjaren. Bij

Etcetera: Is die inschikkelijkheid

waarmee

nisten uit het verleden, zonder meer in de na-

heel deze arisering kwam ook heel wat klein-

de Duitse bevolking reageerde op de

maatschap-

oorlogse periode overgenomen werd. De ge-

menselijk egoïsme kijken. Sommigen waren

pelijke en later fysieke liquidatie

ringschattende visie op Mendelssohn dateert

blij de vrijgekomen plaatsen te kunnen inne-

se medeburgers

van haar jood-

uniek?

uit die periode. Men kan aan Mendelssohn

men; daardoor werden ze echter zelf schat-

Walter Boers: Uniek was de schaal waar-

hoogstens verwijten dat hij geen tweede Beet-

plichtig aan het regime. Het was de hoofdbe-

op het gebeurde. De haat die Hitier tegen de

hoven was. Maar dat was Schumann ook niet.

kommernis van anderen o m zelf niet ontsla-

joden koesterde, stamde misschien uit de

gen te worden. De nazi's zelf waren verbaasd

Oostenrijks-katholieke traditie. M a a r de effi-

Inschikkelijkheid
Etcetera:
38

Verwonderlijk

is het gebrek

aan

dat het hele proces zo vlot verliep en dat er

ciëntie waarmee de holocaust georganiseerd

van de hele culturele wereld zo weinig weer-

werd, had veel van doen met de Pruisische
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