
joodse afkomst niet meer voor de betrekking 
in aanmerking kwam. Schreker werd dan ook 
prompt ontslagen. 

De kritiek op die opvoeringspolitiek van de 
Vlaamse Opera kwam hoofdzakelijk uit Frans-
talige hoek, zodat deze een communautair tintje 
kreeg; dat was niet van die aard dat het de verant-
woordelijken van gedachten deed veranderen. 

Etcetera: In uw boek wijst u op het merk-

waardige feit dat componisten als Werner Egk 

en Carl Orff met hun duidelijke nazi-sympa-

thieën hun carrière vrijwel ongestoord verder 

konden uitbouwen, terwijl componisten die 

door het regime gedesavoueerd werden of ge-

dwongen werden te emigreren bijna volkomen 

vergeten werden. 

Walter Boers: Victor Ullmann en Erwin 

Schulhoff kwamen om in een concentratie-

kamp. Alexander Zemlinsky (1871-1942) en 

Franz Schreker (1878-1934) overleefden de 

oorlog niet. Van de geemigreerde componis-

ten slaagden velen er niet in een nieuw 

publiek op te bouwen. Of ze kwamen door de 

omstandigheden niet meer tot componeren, 

zoals Berthold Goldschmidt. Erich Wolfgang 

Korngold had het geluk dat hij in Hollywood 

als componist van filmmuziek aan het werk kon 

en een grote carrière maakte. Maar des te moei-

lijker werd het voor hem om zijn andere werk 

au sérieux te laten nemen en om aansluiting te 

vinden bij zijn vooroorlogse periode als schrij-

ver van opera's en instrumentale muziek. 

Tweemaal vergeten 
Etcetera: Moet de muziekgeschiedenis hier 

herschreven worden? 

Walter Boers: Dat is niets nieuws. De 
muziekgeschiedenis wordt voortdurend her-

schreven. Tot voor tien jaar kon je een 

geschiedenis van de opera schrijven zonder 

Meyerbeer en Halévy te vermelden. En heb-

ben zij een niet even belangrijke rol gespeeld 

als Gluck of Weber? Aan de allergrootsten kan 

moeilijk getornd worden. Hoewel we ook niet 

mogen vergeten dat Bach bij het grote publiek 

zo goed als vergeten was tot Mendelssohn 

(nog zo'n belaagde joodse componist) hem 

van onder het stof haalde. 

De componisten waarover we het hier 

hebben, zijn tweemaal vergeten: enerzijds door 

de nazi's omdat het joden waren, anderzijds 

door de naoorlogse generatie componisten 

zoals Stockhausen en Boulez en musicologen 

als Adorno en Leibowitz. Dodecafonie en se-

rialiteit werden als alleen zaligmakend be-

schouwd. 

Eisler werd dan weer in het Westen nau-

welijks gespeeld omdat hij na de oorlog voor-

al in de DDR actief was. Nochtans had Arnold 

Schönberg hem samen met Berg en Webern 

als zijn belangrijkste leerling bestempeld. Zijn 

monumentale Deutsche Symphonie werd ook 

in de Decca-reeks Entartete Musik opgenomen. 

Dit seperatisme tussen dodecafonie en 

laat-romantiek was iemand als Schönberg 

volkomen vreemd. In zijn Vereinfiir musikali-

sche Privataufführungen liet Schönberg werk 

van Sibelius spelen, voor wie hij trouwens een 

grote bewondering had. De opleiding die 

Schönberg gaf, was helemaal niet geconcen-

treed op het twaalftonenstelsel. Wat dat be-

treft, was hij zelfs vrij conservatief. Schönberg 

zelf heeft overigens belangrijk werk in dat 

laat-romantische tonale idioom geschreven 

zoals Verklarte Nacht en de Gurre-Lieder. 

Het gaat trouwens helemaal niet op om to-

naal gelijk te schakelen met een conservatieve 

politieke overtuiging en atonaal met een pro-

gressieve. Anton Webern, de grote voorganger 

van het serialisme, was een uitgesproken nazi. 

Het nazi-regime kan trouwens niet zon-

der meer reactionair genoemd worden. Zeker 

in de eerste jaren had het modernistische 

trekken. De klemtoon werd gelegd op motori-

sering, snelheid en techniek. Zij probeerden, 

een monolitische, rationeel georganiseerde 

maatschappij op te richten. In zijn werk LTI 

(Lingua Tertii Imperii), over de taalontwikke-

ling in het Derde Rijk, vestigt Viktor Klem-

perer de aandacht op het feit dat de meeste 

nieuwe woorden die toen in het Duits in om-

loop kwamen te maken hadden met techniek. 

De dweperij met het Duitse verleden was 

vooral een zaak van de Duitse Nationale Volles-

partij, een ultra-rechtse partij. Door mee te doen 

aan die cultus van het verleden hebben de nazi's 

geprobeerd deze groep voor zich te winnen. 

Het type totalitaire maatschappij dat men 

in Duitsland trachtte uit de grond te stampen 

was in zijn organisatie en technologie twin-

tigste-eeuws. Door de gruwel van de uitroei-

ingskampen en de nefaste afloop van de oor-

log werd het in diskrediet gebracht. Maar men 

kan niet blind blijven voor het feit dat zo'n 

totalitaire maatschappij door de huidige ont-

wikkeling van de massamedia en de informa-

tica zeker niet ondenkbaar is. Een belangrijk 

deel van de bevolking blijkt bereid vrijheid in 

te ruilen voor een imaginaire veiligheid. 

Gunther Sergooris 

Walter Boers, Eén Volk, Eén Lied. Joodse en 

Arische muziek in het Derde Rijk, Uitgeveri j 

Hadewijch, Antwerpen-Baarn, 1 9 9 5 . 
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