behoorden over het algemeen tot de laat-romantische richting. Velen van hen hadden
uitgesproken nazi-sympathieën.
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Etcetera: Bij ons was erEmiel

Hullebroeck.

Walter Boers: In november 1938 werd in
Antwerpen en Brussel een congres van de
Raad georganiseerd, net na de inlijving van
het Sudetenland en de 'Reichskristallnacht',
het sein tot de jodenvervolging op grote schaal.
Het is vrij bedenkelijk dat Emiel Hullebroeck
zonder enige schroom aan het evenement
meewerkte. Maar hij was zeker niet de enige.
Bekende componisten als Willem Pijper, Arthur
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die erfte Kunfl- und Bildungsdalle der IDelt, der Stolz aller Wiener,
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Honegger, Jacques Ibert en Umberto Giordano verleenden het evenement het nodige prestige. Flor Alpaerts dirigeerde er De Schelde
van Peter Benoit en ook werk van Jean Absil,
Jef van Hoof, Jan Sibelius en Ralph Vaughan
Williams werd er gespeeld.
De Raad hield zich niet alleen met politieke doeleinden bezig. Een deel van het succes
was ook te verklaren door het feit dat Strauss
probeerde de belangen van componisten van
ernstige muziek te behartigen. Dit gebeurde
vooral op het gebied van auteursrechten: de
periode waarin de werken beschermd waren,
werd van dertig op vijftig jaar na het overlij-
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den van de componist gebracht. Dat hij daarbij - en in al wat hij deed - vooral aan zijn
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eigen belang dacht, staat buiten kijf. Klaus
Mann had het in verband met Strauss over
een 'volledig gewetenloos en amoreel egoïsme'.
Etcetera: Componisten

die met de nazi's

sympathiseerden, konden dus ook buiten Duitsland op vrij veel goodwill rekenen?
Walter Boers: In de Vlaamse Opera van
Antwerpen met zijn sterke Wagneriaanse traditie werden die Duitse werken flink gepromoot. Strauss kwam zelf vaak naar Antwerpen om er de eerste niet-Duitse premières van
zijn werk mee te maken. Maar ook een werk
als Die Zaubergeige

van Werner Egk werd

onmiddellijk naar Antwerpen gehaald, hoewel het werk sterk antisemitische tendensen
vertoonde. Na 1945 heeft de componist het
werk herzien, maar de inhoud blijft hoe dan
ook bedenkelijk. Ook Mona Lisa, de opera
van Max von Schillings werd in Antwerpen
opgevoerd. Die Max von Schillings zorgde er
als voorzitter van de 'Preußische Akademie
der Künste' niet alleen voor dat Heinrich Mann
in 1933 ontslag nam. Hij weigerde ook zijn
vroegere vriend Franz Schreker te steunen,
toen deze probeerde zijn baan als leider van de
meesterklassen voor compositie te behouden
aan de 'Preußische Akademie der Künste'. Hij
vestigde de aandacht van de verantwoordelijRiesen-Protest-Kundgebung tegen Johnny spielt auf (Krenek) in de Weense Staatsopera (13/1/1928)
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ke minister op het feit dat Schreker gezien zijn
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