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1 
 
Het meeste kan ik me niet meer herinneren – ik moet lang bewus-
teloos zijn geweest. Ik herinner me alleen het grootse moment 
waarop iedereen alsof het afgesproken was het oude, zoveel jaar 
verwaarloosde gebed aanhief – de vergeten geloofsbekentenis.1 Dat 
gebeurde volgens een overlevende ooggetuige op een mor-
gen in het joodse getto van Warschau. De bewoners, ook 
kinderen, ouderen en zieken, worden door de commando’s 
van de fascistische officieren bijeengedreven. Ze denken 
eerst: voor het dagelijkse appèl. Maar dan brult een van de 
moordenaars de zekerheid in hun gezicht: ook zij zijn ten 
dode opgeschreven en bestemd voor Auschwitz. En dan 
plotseling vindt de totale weerloosheid van de slachtoffers 
spontaan een vorm van collectief verzet. Ze zingen het Sje-
ma Jisraël, hun koppige credo van godsvertrouwen. Ze zin-
gen om in het verbindende geloof de individuele doods-
angst te overwinnen. Zingend overwinnen ze de dood – ook 
machteloze geestkracht doodt de barbaarse overmacht. En 
voor die historische, gedocumenteerde gebeurtenis biedt 
Schönbergs muziek niet alleen het wreed-beklemmende, 
melodramatische decor, maar presenteert zich ook zelf als 
instantie van de bevrijdende paradox, is met haar karakteris-
tieke middelen van klinkende symboliek bedoeld als “bevrij-
ding” uit alle ketenen van aards geweld in een rijk van auto-
nome geestelijke vrijheid. Juist die opheffing van de reële 
episode in de ideële, klinkende gelijkenis moet Schönberg 
een prikkel tot het componeren zijn geweest. Het onderwerp 
bood hem de mogelijkheid om direct, persoonlijk getroffen-
zijn te verenigen met een politiek appèl, met zijn religieuze 
overtuigingen en zijn heel eigen artistieke moraal. En het re-
sultaat van die dwingend vormgegeven gelaagdheid van as-
pecten is waarschijnlijk ook het schokkende effect van het 
werk, waar en wanneer het ook beluisterd wordt. Het pu-
bliek bij de première van Een overlevende van Warschau op 4 
november 1948 in Albuquerque in de Amerikaanse staat 
New Mexico zweeg eerst geschokt, voor het na een onmid-
dellijke herhaling stormachtig applaudisseerde. Sindsdien 

 
1 Arnold Schönberg, Ein Uberlebender aus Warschau.  
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geldt het stuk als een van de meest gepassioneerde docu-
menten van antifascistische kunst. Hoewel het karakteristiek 
is voor Schönbergs verhouding tot de politiek, vormt het een 
uitzondering, een uiterste in zijn werk. En daarom noemen 
kenners het in de regel zelfs het enige voorbeeld, als er ge-
vraagd wordt naar het muzikale engagement van de Ween-
se School tegen het fascisme.  
 
 

2 
 
Er kunnen inderdaad alleen maar gedifferentieerde ant-
woorden gegeven worden. Want terwijl het historisch allang 
bekend is dat vooral de muziek van het leidende drieman-
schap, het werk van Schönberg, Webern en Berg, de gevol-
gen ondervond van de radicale, vernietigende vijandigheid 
van de fascistische ideologie en kunstpolitiek (en tientallen 
van haar aanhangers dwong te emigreren), is de reactie 
daarop van die componisten nauwelijks omvattend te be-
schrijven, omdat er ondanks een onbetwijfelbare antifascisti-
sche consensus soms ook duidelijk individuele verschillen, 
persoonlijke ontwikkelingen en tegenstellingen tussen ideo-
logische reflectie en compositorische productie, tussen den-
ken en handelen, tussen intentie en gehalte van de muziek 
aan de dag treden. Juist in verband met Een overlevende van 
Warschau is de vraag onvermijdelijk hoe het kwam dat een 
componist die een uitgesproken minachting had voor poli-
tiek en invloed daarvan op zijn werk probeerde te vermij-
den, in de openbaarheid trad met zo’n evocatieve, uitdruk-
kelijk politieke bekentenis. Het is misschien principieel te 
verklaren als late consequentie van Schönbergs al vroeg ge-
bleken ethische strengheid, van een creatieve impuls die ui-
terst sensibel en strijdbaar de tegenstelling registreerde tus-
sen de idealiteit van een strijdbare, individualistische, messi-
aanse kunst- en levenspretentie en de catastrofaal verkeerde 
processen in de sociale en politieke realiteit. Daaruit volgde 
– in een heel pijnlijk proces – het besef van de noodzaak van 
een kunst die (zoals hij het uitdrukte) niet langer decoratief 
zou zijn, maar eindelijk radicaal waar, “waar” of liever 
“waarachtig”, zowel met betrekking tot de vormgeving van 
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de tegenstellingen in de wereld als tot de ontwikkeling en 
ingrijpende vernieuwing van specifiek muzikale tradities. 
Zo condenseerde, als het ware in het geheim en in al zijn 
werken, het politieke in het muzikale, als muzikale politiek 
van de positieve dissonantie tegen de maatschappelijke ne-
gativiteit, als instantie van heilzaam inzicht tegen de ramp-
zalige, met alle middelen versluierde, door de schone schijn 
van de kunst bedekte catastrofe van de laatburgerlijke loop 
van de wereld. Hij schreef, eenzaam en compromisloos, al-
tijd, zoals Eisler het formuleerde, eigenlijk tegen het geheel,2 
met de grondtoon van het diepste verdriet3 en een historische 
angst, die de opdoemende catastrofe van de burgerlijke maatschap-
pij4 betrof. Dat verduidelijken de klinkende gebaren ook als 
het ware vanuit zichzelf en van binnenuit, zonder toege-
spitste thema’s en zeker niet door agitatorische vereenvou-
diging van materiaal, technieken of idiomen, de mogelijk-
heid negerend om ook de massa’s zo’n uitdrukking van 
nieuwe sociale ervaringen deelachtig te laten worden. Inte-
gendeel: ze ontstaan vaak als gewelddadige uitingen van es-
thetische subjectivering en bewuste compositorische kunst-
matigheid met de bedoeling de maatschappelijke toestand 
door het voorbeeld van autonome, doordachte muziek in 
zijn werkelijke wezen, zijn wezenlijke misstand te verklaren 
en kritisch te belichten.  
 Als Schönberg daarenboven, zoals hij toegaf, toch een paar 
stukken geschreven heeft die expliciet, onmiskenbaar politiek5 
zijn, zonder aan inspiratie in te boeten en zonder in die ge-
vallen van een of ander artistiek principe af te wijken6, dan rea-
geerde hij vanuit de gedwongen situatie van de “nood-
kreet”, dan moest en wilde hij allereerst zijn eigen betrok-
kenheid, psychische verstoordheid en geschoktheid tot uit-
drukking brengen. Klaarwakker observeerde hij al aan het 
begin van de jaren 1920 het opkomende fascisme met zijn 
toenemend agressieve, georganiseerde, antisemitische po-

 
2 N. Notowicz, Gespräche mit Hanns Eisler und Gerhart Eisler, p. 42.  
3 H. Eisler, Arnold Schönberg, in Musik und Politik, Schriften 1948-1962, p. 328.  
4 H. Eisler, Komposition für den Film, p. 41.  
5 A. Schönberg, Zum Rundgespräch in San Francisco über moderne Kunst, in Ge-
sammelte Schriften, Band 1, p. 395.  
6 Ibid.  
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gromstemming en achter de directe, verbale aanvallen op 
zijn persoon en zijn muziek, die door de reactionaire pers re-
gelmatig gebrandmerkt werd als “on-Duits”, “bedreigend 
voor de openbare veiligheid”, “bolsjewistisch” of zelfs “mis-
dadig”7, bespeurde hij maar al te duidelijk de aankondiging 
van fysiek geweld en geprogrammeerde vernietiging. Goed-
bedoelende mensen als Kandinsky, die hem onder de joden 
als man van de geest en de kunst een veilige uitzonderings-
positie wilden toekennen, antwoordde hij al in 1923, nog 
voor de nazi-putsch in München, dat Hitler die opvatting be-
slist niet deelde8 – want: kan antisemitisme tot iets anders leiden 
dan tot gewelddaden?9 en hoe kun je dan nalaten een wereldbe-
schouwing te bestrijden die naar Bartholomeusnachten streeft met 
een duisternis waarin het bordje dat ik een uitzondering ben niet 
te lezen is!10 Schönberg bespeurde de vijand uit een heel ego-
centrisch perspectief en ook in zijn latere, talrijke aanteke-
ningen of openbare uitingen met betrekking tot het ver-
schijnsel fascisme vreesde hij dat bijna alleen vanuit het ge-
zichtspunt van een antisemitisch, misleid massainstinct. Zijn 
geloof in een autoritaire leiding van de maatschappij door 
een elite van uitverkorenen (waartoe hijzelf dacht te beho-
ren) was niet zozeer de ondemocratische vorm van het fas-
cistische leidersprincipe als wel gericht tegen de concrete in-
houd van de racistische ideologie waardoor hij zichzelf en 
zijn levenswerk bedreigd voelde. Doordat zijn kritiek op het 
fascisme bepaald werd door de haat van het slachtoffer je-
gens een waanzinnige noodlotsmacht, kwam hij uiteindelijk 
niet tot een poging tot een grondige of zelfs sociaal-econo-
misch gefundeerde analyse, net als overigens in het geval 
van het communisme, dat hij als weliswaar goedbedoelde, 
maar niet-realiseerbare en bovendien kunstvijandige utopie 
nauwelijks minder heftig afwees.11  

 
7 Vgl. H. Kolland, Undeutsche Musik, in Angewandte Musik der 20er Jahre, p. 
164.  
8 A. Schönberg/W. Kandinsky, Briefe, Bilder und Dokumente einer außerge-
wöhnlichen Begegnung, p. 93.  
9 Ibid, p. 96.  
10 Ibid, p. 94.  
11 Vgl. Schönbergs brief aan Kandinsky, ibid., p. 96.  
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 De strijd tussen deze twee belangrijkste politieke groepe-
ringen kon Schönberg vanaf 1926 in de rijkshoofdstad van 
de Weimarrepubliek van heel nabij volgen. Ondanks toene-
mende angst en depressies en zonder zich, trouw aan zijn 
oude principe, over te geven aan de politieke idealen van een van 
de bestaande partijen12 toont zijn werk nu toch veel offensiever 
dan eerst de confrontatie met de op storm staande tekenen 
des tijds. Schönberg begint regelrecht koortsachtig te produ-
ceren en om intensief te kunnen werken ontvlucht hij steeds 
vaker het politiek onrustige Berlijn en zijn tijdrovende ver-
plichtingen als leider van een meesterklasse compositie aan 
de Preußische Akademie der Künste in het zuiden. Af en toe 
denkt hij al over emigreren, bijvoorbeeld wanneer hij in mei 
1932 een Amerikaan smeekt enkele rijke joden zover te krijgen 
dat ze voor me zorgen, dat ik niet terug hoef naar de hakenkruisers 
en de pogromisten.13 Die onheilszwangere sfeer wordt onder 
andere weerspiegeld in een kort orkestwerk dat in de winter 
van 1929-30 ontstond. Schönberg noemde het Begeleidings-
muziek bij een filmscène. Hij had daarbij kennelijk sequenties 
voor ogen uit een denkbeeldige zwijgende film, die hij – he-
lemaal in de zin van het toen gebruikelijke principe van de 
tekstborden – programmatische aanduidingen gaf: dreigend 
gevaar – angst – catastrofe. Het werk is tegelijk een hypotheti-
sche bijdrage aan de toen heersende filmmuziekexperimen-
ten en een concrete kritiek op de “toegepaste” slijtage van 
artistieke maatstaven onder het dictaat van het nieuwe me-
dium. Dat Schönberg met de begrippen dreigend gevaar, 
angst, catastrofe een muzikaal psychogram realiseerde om bij-
voorbeeld alleen de stadia van een echtelijke tragedie te ka-
rakteriseren, hoeven we, al is het onwaarschijnlijk, niet eens 
uit te sluiten. Want anderzijds hecht hij met zijn kort tevoren 
gecomponeerde, kleine echtelijke komedie Van vandaag op 
morgen veel waarde aan het symbolische gehalte, omdat de 
verleidelijkheid voor de mensen van modieuze parolen in 
het huwelijk niet minder dan in de kunst, in de politiek en in le-
vensbeschouwingen14 tot dezelfde rampzalige gevolgen moest 
leiden. In beide gevallen zorgt de “begeleidende” muziek 

 
12 A. Schönberg, Ausgewählte Briefe, p. 266.  
13 Ibid., p. 178.  
14 A. Schönberg, in Josef Rufer, Das Werk Arnold Schönbergs, p. 38.  
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voor de “leidende” overgang tot de maatschappelijke di-
mensie, doordat voor de openlijk apocalyptische configura-
ties van het klinkende elke louter private intentie irrelevant 
wordt.  
 Toch heeft Schönberg de laatste jaren voor zijn emigratie 
zijn antifascistische gezindheid ook directer en duidelijker 
gethematiseerd. Maar daarbij schrok hij telkens terug voor 
ongedekte bekentenissen en opvallende effecten van goed 
functionerende politieke muziek. Hij gaf er de voorkeur aan 
zijn polemiek in te kleden in moraliserende dubbelzinnighe-
den en ze te versluieren door religiefilosofische, existentia-
listische of kunstpsychologische vraagstukken. Wat hem 
vooral bezighield in verscheidene werken – zoals in het als 
echt propagandastuk bedoelde spreekdrama De bijbelse weg, 
de Zes stukken voor mannenkoor op. 35 en in het bijzonder het 
geweldige operafragment Mozes en Aron – was de verhou-
ding tussen denken en handelen, tussen theorie en praktijk, 
tussen begrip en beeld en tussen filosofie en politiek. Voor 
die thematiek, waarachter zijn antinomische opvatting van 
kunst en wereld zat, vond Schönberg geen dialectische op-
lossing, maar hij verstrikte haar in onverzoenbare aporieën 
met als resultaat dat degene die net als hij vasthield aan de 
zuiverheid van theoretische principes en moreel zelotendom 
moest afzien van alle vormen van praktisch handelen. Van 
dat antagonisme maakte Schönberg nadrukkelijk zijn filoso-
fisch-politieke hoofdwerk, de jammer genoeg fragment ge-
bleven opera Mozes en Aron (1930-1933). Mozes en Aron, zei 
hij, betekenen voor mij twee activiteiten van een mens, van een 
staatsman. Diens beide zielen weten niets van elkaar; de zuiver-
heid van zijn gedachten wordt niet vertroebeld door openbare han-
delingen en die worden niet verzwakt door rekening te houden met 
telkens nog onopgeloste problemen die de gedachte oproept.15 Maar 
dat ideaal gaat ten onder in elke soort realiteit.  
 In tegenstelling tot Mozes, de vertegenwoordiger van het 
geestelijke, het conceptuele denkwerk en de pedagogische 
vorming van idealen, is Aron een man van het praktisch ver-
stand, een pragmatische leider, die het niet volhoudt de abstrac-

 
15 A. Schönberg, in E. Freitag, Arnold Schönberg in Selbstzeugnissen und Bilddo-
kumenten, p. 130.  
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te, onberoerde geest te dienen, dus een opportunist, die voor zich-
zelf de makkelijkste weg kiest.16 Maar als slim technicus van de 
macht hoeft hij zijn volk niet eens te verleiden om de door 
hem verkondigde, “uitverkoren” missie afvallig te worden, 
omdat hij louter om te overleven gevolg moet geven aan 
meer voor de hand liggende, materiëlere, concretere, aan-
trekkelijkere behoeften van dat volk. Natuurlijk deelt Schön-
berg het verdriet van Mozes; hij wijst immers net zo op de 
toen hulpeloze situatie van de joden tegenover de dreigende 
vervolging als op de bereidheid van de Duitsers om de 
schijnheilige verleidingen van de nazi’s tot de dans om me-
nig “gouden kalf” zonder enig bezwaar te volgen. Aan de 
hand van het model van de oudtestamentische uittocht van 
de Israëlieten naar het Beloofde Land bediscussieert hij de 
volgens hem brandendste nootlotsproblemen van de mo-
derne mensheid. En als Schönberg benadrukte dat hij in het 
mythische verhaal vooral de idee van de onvoorstelbare God, het 
uitverkoren volk en de leider van het volk17 wilde uitbeelden, 
dan doelt hij heel duidelijk op fundamentele politiek-morele 
beslissingen, namelijk de keus tussen maatschappelijke red-
ding en humane zelfreiniging of maatschappelijke verdoe-
menis en zelfvernietiging onder de druk van voortschrijden-
de manipulatie, verslaving en barbarij van het leven. Schön-
bergs rigoreuze politieke engagement en het dwingende ge-
weld van dit operatorso blijkt beslist niet in de laatste plaats 
uit het feit dat voor het eerst ook in de geschiedenis van het 
muziektheater sociaal gedrag en handelen onverhuld en 
substantieel onthuld worden als samenhang tussen machts-
uitoefening en massapsychologie. Mozes en Aron zou uitein-
delijk met recht een kritisch-verlichte volksopera genoemd 
kunnen worden, als Schönbergs notoire wantrouwen jegens 
de zichzelf organiserende kracht van de massa’s hun hande-
lingsmogelijkheden niet zo paternalistisch zowel aan hemel-
se als aardse leidings- en leidersproblemen verbonden had. 
Maar zonder zijn antinomische bewustzijn van redders en 
geredden, uitverkorenen en dienenden was ook Schönberg 

 
16 A. Schönberg, in Arnold Schönberg 1874-1951, Arbeitsheft 24 der Akademie 
der Künste der DDR, p. 270.  
17 A. Schönberg, Ausgewählte Briefe, p. 188.  
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zichzelf niet geweest – en vooral niet zo provocerend pro-
ductief geworden.  
 
 

3 
 
Ook Schönbergs twee oudste, belangrijkste leerlingen en 
vrienden, Alban Berg en Anton Webern, registreerden de 
opkomst van het fascisme in Duitsland en Oostenrijk. Ver-
bijsterd door de machtsovername van de nazi’s in januari en 
over Schönbergs definitieve emigratie in mei 1933, moesten 
ze inzien dat de tijden radicaal veranderd waren en voor 
hen niet gunstig. Als het ware in één klap vaardigden de be-
heerders van een “gezond volksgevoel” een verbod uit op 
hun muziek als overduidelijke getuigenissen van vermeend 
ondermijnende, anti-Duitse, joods geïnfecteerde en cultuur-
bolsjewistisch geïnspireerde ontwikkelingstendensen. Voor-
al Berg, de meest succesvolle van de drie componisten, kon 
de aanzienlijke financiële verliezen en de absurde, gemene 
verwijten van een ontbrekend “geworteldheid”18 moeilijk 
verwerken. Maar zijn voornaam aristocratische, contempla-
tieve, teerhartige karakter schoot tekort voor openlijk verzet 
of zelf openbaar protest. Daardoor deed hij zijn uiterste best 
zijn antifascistische gezindheid niet te laten blijken en wijd-
de zich liever in een toenemend isolement aan zijn composi-
torische werk, omdat hij geloofde in de humane boodschap 
en morele integriteit ervan en hoopte op betere tijden voor 
zijn werk. Het is niet nodig hier de vele gebeurtenissen aan 
te halen (bijvoorbeeld Bergs royement uit de Allgemeine 
Deutsche Musikverein in 1933 of Erich Kleibers ontslag in 
verband met de Berlijnse première van de Lulu-symfonie in 
1934) of de vele particuliere uitvoeringen op te tellen (bij-
voorbeeld met betrekking tot de beginnende emigratie van 
collega’s en vrienden of tot de lasterlijke aantijgingen tegen 
zijn “on-Duitse” muziek) om zijn vastberaden afschuw van 
de acties van de nazi’s te documenteren. Dat leidt tot een 
heel duidelijk politiek beeld, ook al lijkt het soms of Berg 
niet de volle draagwijdte van de bruine heerschappij kon 

 
18 W. Reich, Alban Berg, Leben und Werk, p. 91.  



 10 

overzien en die beschouwde als een kwaad dat wel voorbij 
zou gaan. Zo begreep hij Schönbergs offensieve reacties wel, 
maar was het niet met alle punten eens, zeker niet met de 
toespitsing op de joodse kwestie. Tegen andersluidende ver-
dachtmakingen deed hij zijn best om tegenover de autoritei-
ten met een eigenaardige mengeling van verontwaardiging 
en humor zijn zuiver-arische afstamming aan te tonen en 
soms is zelfs die rest van een onbewust-alledaags antisemi-
tisme te bespeuren dat onder de Duits-nationaalgezinde We-
ners tot de common sense behoorde.19 Maar dat betekent wei-
nig gezien de compromisloze toewijding aan zijn artistieke 
overtuiging en het sociale gehalte van zijn compositorische 
werk, dat de fascisten – volgens hen volkomen terecht – be-
streden als iets wat hun volkomen vreemd en vijandig was. 
Alleen zijn vroege dood in 1935, dus voordat Hitlers wurg-
greep ook Oostenrijk volledig verstikte, behoedde hem voor 
de bitterste consequenties.  
 Bergs componeren, dat veel succes had en de bruinhem-
den daardoor bijzonder “politiek verdacht” leek, wordt niet 
zozeer gekenmerkt door de schaduw van Schönberg, als wel 
door het licht van zijn eigen wereldbeschouwing, waardoor 
hij zich duidelijk onderscheidde van zijn leraar. Zijn wakke-
re, kritische intellect ontwikkelde van jongs af aan een fijn-
gevoeligheid voor het maatschappelijke klimaat van zijn 
tijd, zijn sociale gebreken en ingrijpende politieke verande-
ringen. De voorliefde voor moderne, anarchistische, sociaal-
kritische auteurs van Ibsen tot Wedekind, van Poe en Bau-
delaire tot Altenberg en Musil, maar vooral het enthousias-
me voor de decennia durende, heldhaftige Fackel-optochten 
van Karl Kraus vormden overtuigingen waarin liberaal-soci-
alistische trekken met het uitgesproken ethische engagement 
voor de “vernederden en beledigden”, voor achtergestelde 
randgroepen en maatschappelijke buitenstaanders over-
heersten. Hij bekende zelf dat hij sympathie voor het socia-
lisme had, maar zonder zich sociaaldemocraat te voelen, al 
merkte hij aan de andere kant trots op dat die partij bijvoor-
beeld met Friedrich Adler, Karl Liebknecht, Rosa Luxem-
burg of Kurt Eisner grote persoonlijkheden had voortge-

 
19 Vgl. A. Berg, Briefe an seine Frau, p. 635.  
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bracht, dus mensen die met de mensen meevoelden en … dat ge-
voel in gevaarlijker daden omzetten dan in de stichting van een 
humanitaire liga.20 Ontegenzeggelijk nam Berg van de verte-
genwoordigers van de “Weense School” de meest linkse po-
sitie in, die bij hem bovendien geen louter persoonlijke me-
ning bleef, maar direct tot uiting kwam in zijn artistieke 
werk – en dat zowel door de keus van liedteksten of drama-
tische onderwerpen als door de conceptie van de muzikale 
taal, die met bijna elk woord verwijst naar de tragische pas-
sies in de werkelijke wereld en naar de aanhoudende over-
maat aan aards leed. Hij koesterde daarmee tevens de illusie 
dat zijn muziek buiten de burgerlijke maatschappij pas echt 
gebruikt en begrepen kon worden. Dat verklaart bijvoor-
beeld Bergs teleurstelling, toen hij hoorde dat Wozzeck in 
1929 in Leningrad van het programma gehaald zou worden: 
Ik had tot nu toe het gevoel dat iets niet gauw goed genoeg was 
voor het proletariaat. Ook niet in harmonisch opzicht. En nu lijkt 
het wel of het goedkope, het in de kunst voor de bourgeoisie allang 
verbruikte, juist geschikt is voor het volk … terwijl ons soort men-
sen het nieuwe en rijke dingen wil geven.21  
 Tot dat nieuwe en rijke in Bergs muziek – om een waar-
schijnlijk niet voor de hand liggend moment te nemen – 
hoort zijn groeiende voorliefde voor strenge constructies 
met een spiegelsymmetrisch verloop. Voor het eerst komen 
die voor in het Kamerconcert uit 1923 en vanaf dat moment 
bepalen ze al of niet met ijzeren consequentie elk werk. Ze 
berusten vooral op formeel-esthetische overwegingen, na-
melijk: de vereniging van het bevattelijke, klassieke principe 
van de reprise met de grondregels van de twaalftoonstech-
niek op het niveau van de vorm en daarbij de verbinding 
van het principe van de maximale economie van het materi-
aal met de allergie tegen mechanische herhaling in de mu-
ziek. Maar dergelijke zogeheten palindromen zijn voor Berg 
geen spelletje, zoals in de poëzie, net als anderzijds Ador-
no’s vermoeden dat de vele voorbeelden van zijn geome-
trisch uitgewerkte, retrograde muziek dienen als bewuste 
beteugeling van een aangeboren drang tot het chaotische 

 
20 A. Berg, in A. Haefeli, Zum Aspekt des Nationalen in der Neuen Musik, p. 52.  
21 A. Berg, in Schweizerische Musikzeitung, 1978, p. 30.  
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zelfs psychoanalytisch wel erg tekortschiet. We moeten eer-
der denken aan Bergs deterministische principes: aan de ri-
goureuze, om zo te zeggen totale herleiding van het syntac-
tische tot het semantische en van het constructief-formele tot 
het empirisch-inhoudelijke. Onder het primaat van zijn dra-
matisch-dramaturgische denken ontwikkelde hij zoals be-
kend het eerzuchtigste, verfijndste symbolisme in de muziek 
dat denkbaar is. Hij betrekt elke klinkende parameter op een 
hypothetisch systeem van betekenissen, hij vindt en bedenkt 
voor elk daarvan buitenmuzikale indelingen – vaak meerla-
gig, deels in de empirische werkelijkheid en deels gegrond-
vest in symbolische tradities of zelfs in het rijk van de mys-
tieke speculatie. En zo wortelen ook zijn palindromen in de 
idee van de organische groei, analoog met het antropomorfe 
levensprincipe met zijn dialectisch ineengrijpen van “wor-
dende” en “vergaande” processen. Wat Adorno als princi-
pes van de “kleinste overgang” en de voorgeprogrammeer-
de “zelfdoding” voor Bergs muziek beschreven heeft, komt 
van Poe en Swedenborg, van Strindberg en Bergson, komt 
uit de romantische erfenis van Wagners Tristan-duisternis en 
Schopenhauers pessimisme, evenals uit plantaardige vor-
men van de jugendstil en een heel eigen hang naar nostal-
gisch laissez-faire en zekere necrofiele neigingen. Maar terwijl 
die steeds verder gecultiveerd worden en de muzikale ex-
pressie en betekenis helemaal beheersen, worden zulke “ne-
gatieve” concepten hefbomen van esthetische kritiek, de 
weigering van alle aanspraken op affirmatief optimisme en 
van vrolijke, fascistoïde efficiëntie.  
 De axiale constructie van bijvoorbeeld de Lulu-tragedie, 
die de handeling in drie akten in de twee corresponderende 
fasen van opkomst en neergang, de vitale climax en de in-
eenstorting van de hoofdpersoon deelt en vervlecht met het 
moment van de algemene ontwikkeling dat van de retro-
graad herhaalde, onontkoombare vernietiging, keert ook te-
rug in het Vioolconcert, waar op een soortgelijke, subtiele, 
groots uitgebouwde manier levenswil en noodlottige dood 
als tragisch voorbestemde, voorvoelde levenscurve in elkaar 
grijpen. Bergs overkoepelende architecturen met hun sym-
metrische terugtrekking van het muzikaal gegevene zijn in 
de vroegere werken nog niet verbonden met een dergelijke 
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catastrofale ernst, maar de centra markeren steeds transcen-
dente, “verheven” of “peilloze” ogenblikken, die een onver-
mijdelijk zieltogend einde, het noodlot ondergaand22, zoals de 
Lyrische Suite het noemt, tegemoet zien. Vandaaruit wordt 
het heel vanzelfsprekend dat Berg met Büchners Woyzeck en 
Wedekinds Lulu-stukken sociaalkritische tendensstukken 
koos, waarin de onheldhaftige “helden” ten onder gaan aan 
een brutale schijnmoraal van de burgerlijke maatschappij, 
waardoor ze bovendien aan zelfvernietiging prijsgegeven 
worden. De teksten hoeven alleen maar ondubbelzinnig dui-
delijk te maken wat de muziek toch al, esthetisch gecodeerd 
en expressief interpreterend, de harmonie doorbrekend en 
sociaal des-illusionerend potentieel bevatte. Want tegen alle 
nog verzoenlijke traditie in leverde de muziek niet langer de 
versluierende uitdrukking van algemeen-menselijke gevoe-
lens en hartstochten “op zichzelf”, maar ze “zegt” klinkend 
hoe de mensen onder onrechtvaardige sociale omstandighe-
den onmenselijk met elkaar omgaan en ze strijdt partijdig – 
zoals Adorno treffend zegt – als muziek van de hoogste orde 
aan de kant van degenen die maatschappelijk eronder wor-
den gehouden.23 De voor Berg zo wezenlijke houdingen van 
treurnis en peilloos verdriet, zijn eigenlijke toon, passen 
naadloos bij de diepbedroefde blik op zijn tijd en omgeving, 
en hoe meer militant sabelgekletter en martiale frasen daar 
klonken, hoe sterker de gevoelens van machteloos isolement 
en huiver voor de toekomst hem beheersten. De afsluitende 
mars uit de Drie orkeststukken uit 1914-15 componeerde hij 
als wanhopig protest tegen de verderfelijke tijdgeest, als 
agonie van het marcheren temidden van een heldhaftige 
overwinningsroes. En zou zijn laatste werk, het Vioolconcert, 
echt alleen maar het zinnebeeld zijn van het gewelddadig af-
gebroken lot van een individu – zoals dat van Manon Gropi-
us? In 1935 wist Berg genoeg over de misdaden van het fas-
cisme en hij wist dat mensen zoals hij in de concentratie-
kampen voor dergelijke overtuigingen boetten en massaal 
omkwamen. Misschien is het werk als requiem voor hen al-
len gedacht.  

 
22 A. Berg, in Alban Berg, Glaube, Hoffnung und Liebe, Schriften zur Musik, p. 
236 ff.  
23 Th.W. Adorno, Gesammelte Schriften, Band 13, p. 429.  
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4 
 
Nog veel nadrukkelijker dan in het geval van Berg is de 
vraag naar de antifascistische gezindheid van Anton We-
bern bijna alleen maar zinvol te beantwoorden in het per-
spectief van het werk, de creatieve bekentenis en de klinken-
de inhoud. Want artistieke en politieke overtuigingen, muzi-
kaal denken en empirische levenspraktijk tonen juist in zijn 
laatste levensjaren, die hij tot het bittere eind onder het nazi-
regime doorbracht, een vreemd, zelfs zonderling verschil 
tussen radicale weigering aan de ene kant en blijkbaar volg-
zame, apathische aanpassing aan de andere kant. Hij moet 
de scherpste tegenstellingen in zijn gemoed vastgesteld of 
verdrongen hebben, alsof het voor hem mogelijk was zowel 
de dictaten van Mozes en Aron te gehoorzamen als beide te 
ontlopen. Van dat tegenstrijdige karakter, die gespletenheid 
met zowel een wil tot artistieke rebellie als een behoefte aan 
sociale ondergeschiktheid was Webern zich sterk bewust, 
want al in 1913 bekende hij Schönberg dat hij van jongs af 
aan een te principieel streven voelde naar een bijna abstract doel 
en waar ik in conflict kom, in werkelijkheid de neiging om me te-
rug te trekken.24 Gelukkig streefde Webern compromisloos 
naar dat schijnbaar “abstracte” doel, want het verhinderde 
elke praktische mogelijkheid tot collaboratie, die Webern 
zich met haast onbegrijpelijke naïviteit “in de toekomst” tij-
delijk nog wel voor kon stellen. Zo blijkt zijn programmati-
sche terugtrekking “in” het gebied van de kunst en “uit” het 
gebied van de werkelijkheid (al voor de Eerste Wereldoor-
log) werkelijk een uitkomst voor hemzelf en dat even radica-
le als onwankelbare moment van trouw aan zijn artistieke 
weg naar binnen25 weegt veel zwaarder dan al die tegenstrij-
dige uitingen, berichten, verdachtmakingen en rechtvaardi-
gingen die bij hem, misschien terecht, concrete politieke 
blindheid en, zeker ten onrechte, actieve en algehele sympa-
thie voor het fascisme doen vermoeden.26 Want zelfs wat 
hier intussen aan het licht gekomen is en inderdaad fatale 
kenmerken van een ideologische ontsporing vertoont, kan 

 
24 A. Webern, in H. und R. Moldenhauer, Anton von Webern, p. 163.  
25 A. Webern, in Briefe an Hildegard Jone und Josef Humplik, p. 10.  
26 Vgl. bijvoorbeeld Musik-Konzepte, Sonderband Anton Webern II, p. 238 ff.  
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niet het doorslaggevende feit ontkrachten dat er tussen We-
berns muzikale wereld en de fascistische opvattingen over 
muziek gewoon geen aanrakingspunten zijn.  
 Het enige wat hem verweten zou kunnen worden, is het 
karakter van zijn muziek, van iets wat klinkt “op de grens 
van de stilte”, dat de barbarij niet remde, omdat die het niet 
goed waarnam en serieus nam. Wij worden de tere treurnis 
en het stille protest in die fragiele bouwsels pas gewaar; wij 
waarderen het afzien van alles wat de kunsten toen als lui-
de, doorslaande, heerszuchtige manifestatie werd aanbevo-
len; wij worden pas geroerd door het zacht klinkende ver-
langen van de eenzame naar gefantseerde vrijheden, naar 
een mooie en zuivere andere wereld, natuurzuiver en puur 
geestelijk. Voor de apostelen van het felgekleurde aardse en 
nuttige, nog ver voor het fascisme en ook tegenwoordig nog, 
is Webern een onbruikbare fanaticus van l’art pour l’art, die 
de wereld alleen door zijn stille anders-zijn misleidt, terwijl 
hij niets anders wilde dan zijn eigen karakter uitdrukken, 
zijn individualiteit, wat hij ervoer en articuleren wat hem 
het diepste raakte. Hij faalde vaak genoeg als het ging om 
opdrachten van buiten, om de normen van emfatisch, appel-
latief muziekmaken, om elke theatraal vernuft, want hij was 
een extreme muzikale lyricus, die – in plaats van roman-
tisch-genietend subjectiviteit te verspreiden – die pijnlijk 
comprimeert, verbergt en codeert tot akoestische abbrevia-
tuur. Daardoor raakte zijn constructieve fantasie steeds ver-
der vervreemd van de realiteit en haar innerlijke weerklank 
wordt nauwelijks expliciet waarneembaar bij een componist 
die zijn bestaan nadrukkelijk wilde splitsen in afzonderlijke 
werkelijkheidsniveaus en daarbij de vakspecifieke proble-
men als preferent denkproces wilde bedrijven. Gelukkig was 
er nauwelijks ruimte voor het binnendringen van politieke 
overtuigingen, een eigenlijk kleinburgerlijk-conservatieve 
mengeling van onvoorwaardelijke ordelievendheid en 
trouw aan de overheid, aristocratisch-provinciaalse minach-
ting voor de beschaving en sympathieën zowel voor een eer-
der apolitiek, ethisch socialisme als voor een militant germa-
nofiel nationalisme. Het overbruggende moment tussen de 
sferen van de politiek en de muziek vormt eigenlijk We-
berns pantheïstische religiositeit, waarbij hij een zekere mo-
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rele reserve voelde gezien de onzekerheden die ook hem be-
vingen na het einde van de Eerste Wereldoorlog, na de in-
eenstorting van de Donaumonarchie en de chaotische reduc-
tie van Oostenrijk tot een burgerlijke republiek. Een tegen-
stelling tussen zijn religieuze overtuigingen en zijn lange ac-
tiviteit in Wenen in het kader van de sociaaldemocratische 
kunstbeoefening ervoer hij waarschijnlijk nauwelijks.  
 Waarschijnlijk niet toevallig tijdens de zegetocht van het 
fascisme in Duitsland in 1933 begon Webern zijn hermeti-
sche late werk uit te kristalliseren. Dit “abstraherende” on-
derzoek van de klinkende microkosmos, enkele vrienden en 
af en toe leerlingen bleven een bemoediging voor hem, ter-
wijl hij steeds verder vereenzaamde, artistiek werd doodge-
zwegen en op de grens van armoede moest leven. Hij deed 
niet de minste concessie aan de cultuur van het fascisme, al 
ontving hij na de Anschluß van Oostenrijk een karige onder-
steuning uit een staatsfonds. Zijn stukken, een zee van de blik 
met de tranenbranding (zoals het luidt op het hoogtepunt van 
Ogenlicht voor koor en orkest uit 1935 op tekst van Hilde-
gard Jone) keerden de van bloed dampende neusgaten van 
het nazimonster de rug toe om zich te spiegelen in de diep-
ten van de natuur, de hoogte van de hemel, als echo van de 
vroegere grote meesters en de hun toegeneigde toekomst. 
Door de wereld waarin ze ontstonden werden ze niet be-
schenen, maar beschaduwd. Toen de nazi’s in 1938 zijn va-
derland annexeerden, componeerde Webern een nieuw 
strijkkwartet: Juist in de dagen van de gebeurtenissen heb ik het 
voltooid. Er is zo’n prachtige zin van Goethe: dat het “ons soort 
mensen” alleen maar past om het ene werk na het andere voort te 
brengen en dat al het andere “uit den boze” is.27 Maar politiek 
gezien vond hij niet alles uit den boze. Zonder zich met de 
hele “wereldbeschouwing” te identificeren kon hij toch be-
paalde trekken van de ordetroepen, bijvoorbeeld het abso-
lute führer-principe en uiteindelijk zelfs Duitslands vermeen-
de recht op oorlog accepteren en bejubelen – in de jammer 
genoeg volkomen verblinde hoop dat na de uiteindelijke 
overwinning op de wereld alles zich ten goede zou keren, 

 
27 Webern aan Kolisch. In Anton Webern, Festschrift zum hundertsten Geburts-
tag, p. 87.  
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ook voor zijn scheppende werk.28 Het kan niet ontkend wor-
den dat hij Hitler als een genie vereerde en pas direct voor 
de ineenstorting diens misdadige rol erkende. Het laatste 
wat hij daarover in een van zijn notitieboekjes schreef, is een 
citaat van Rilke: Wie spreekt van overwinnen? Overleven is al-
les.29 Die zwakheden bij iemand die zelf niet in staat was tot 
een laaghartige manier van denken30 en de moed had om veel 
van zijn joodse vrienden ook ten tijde van het strikte verbod 
te helpen, zijn nauwelijks te verklaren. Het lijkt wel of We-
bern na de opheffing van de Schönbergkring met zijn streng 
autoritaire structuur een transcendentaal equivalent zocht – 
zelfs al moest hij zich daarvoor laten vernederen. De irratio-
nele verbondenheid met zijn geboortestreek speelde zeker 
mee, net als de bewondering voor Duitsland, er was de be-
hoefte om zijn geliefde familie te beschermen, die voor een 
deel actief nazistisch georiënteerd was, en diep van binnen 
voelde hij die loyaliteit – geuit tegenover Karl Amadeus 
Hartmann, dat omwille van de goede orde elke overheid gerespec-
teerd en de staat waarin je leeft tot elke prijs erkend moet worden.31 
Juist in die barbaarse tijden van Hitlerdictatuur en oorlog 
hield Webern vast aan zijn oude concept van esthetische au-
tonomie. Hij werkte intensiever dan ooit aan zijn laatste 
werken temidden van de ongekende catastrofe, alsof hij 
door niets en niemand gestoord wilde worden, alsof zijn 
enige behoefte bestond uit het vrij worden van de scheppende 
geest32, in excursies door dat rijk van de cryptische klank, het 
enige wat hem nog bewegingsvrijheid bood. Maar juist met 
het oog op de laatste werken zou het eindelijk eens goed zijn 
om niet onvermoeibaar opheldering te zoeken over de won-
deren van de reeksenalchemie, maar “opheldering” als con-
structieve basisimpuls en algemeen expressief concept bij 
Webern te krijgen. Want vooral bij het vocale werk is te zien 
welke inhoudelijk dragende rol het begrip eigenlijk speelt in 
de veelvuldig uitwaaierende metaforen van het licht, het 

 
28 Vgl. Weberns brieven aan Joseph Hueber. In H. en R. Moldenhauer, Anton 
von Webern, p. 479 ff.  
29 Ibid., p. 564.  
30 P. Stadlen, in Musik-Konzepte, Sonderband Anton Webern II, p. 173.  
31 K.A. Hartmann, Lektionen bei Anton Webern, in Kleine Schriften, p. 27.  
32 A. Schönberg, in Ausgewählte Briefe, p. 230.  
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zien, de zon, de morgen, de lente en de bloei.33 Het was voor 
Webern misschien de enige manier om iets van de hoop van 
het doorstaan te kunnen laten oplichten, toen zijn werk hele-
maal geen overwinningen werden gegund.  
 
 

5 
 
Zijn beide grote leerlingen Berg en Webern deelde Schön-
berg een paar maanden na zijn vlucht uit Duitsland mee dat 
het geen zin meer had om voor de kunst te leven.34 Ondanks het 
feit dat hij – zoals hij kort na de machtsovername door de 
nazi’s kon beweren – al 14 jaar voorbereid was op wat nu geko-
men is,35 was hij door de gebeurtenissen overrompeld en ge-
schokt. Hij voelde zich als Duits musicus, als voortzetter van 
de grote Duitse muziek gekwetst, hij was verontwaardigd 
over zijn royement uit de Akademie, hij protesteerde zelfs 
bij Göring en kon het definitieve van zijn gedwongen lot als 
emigrant maar moeilijk bevatten. Demonstratief deed hij in 
Parijs zijn herintrede in de joodse religieuze gemeenschap 
en dacht er een tijd serieus over na om helemaal hoe af te 
zien van componeren en politiek actief te worden voor de na-
tionale zaak van het jodendom.36 Hij had daarbij tenminste drie 
werkterreinen op het oog: een internationale propaganda-
actie ten bate van de materiële ondersteuning van de in 
Duitsland vervolgde joden, ten tweede de ideologische 
voorbereiding van de stichting van een joodse staat met 
woorden, geschriften en passende delen van zijn eigen mu-
zikale werk, en ten slotte het vreemdste: de stichting van een 
“Joodse Eenheidspartij” onder zijn leiding. Die partij, waar-
voor Schönberg een programma van elf punten ontwierp, 
had als dringendste taak de hechte aaneensluiting van de jo-
den in de hele wereld om zich te wapenen voor de offensie-
ve strijd tegen het fascisme. Dat private joods-antifascisti-
sche eenheidsfront van hem, waarvoor hij ook nog propa-

 
33 Denk aan Weberns laatste project naar een “Lumen”-gedicht van Hildegard 
Jone. Vgl. H. en R. Moldenhauer, Anton von Webern, p. 562 ff.  
34 A. Schönberg. In catalogus Arnold Schönberg Gedenkausstellung 1974, p. 54.   
35 Ibid., p. 329.  
36 Ibid., p. 329.  



 19 

ganda maakte in de VS, had echter geen enkele reële basis. 
Het kwam vooral gevaarlijk in botsing met de opkomende 
zionistische beweging, waarmee Schönberg vol autarkische 
stijfkoppigheid, geen consensus zocht. Ik ben niet tegen de zio-
nisten, noteerde hij voor zichzelf, maar: ik ben geen zionist, 
omdat ze Palestina willen, want ik denk dat je niet kunt opmarche-
ren in vijandelijk land. Ik wil niet alleen de zionisten winnen, 
maar alle joden, tot welke partij ze ook behoren. We hebben niet de 
tijd, zoals de zionisten.37 Fataal genoeg belandde Schönberg 
soms met zijn door haat gedreven partijdigheid op bijna het-
zelfde niveau als zijn vijanden, wanneer hij bijvoorbeeld het 
fascistische racisme afwees als een slechte kopie van het 
goede, echte, joodse racisme. Dat kwam namelijk voort uit 
de welbegrepen uitverkorenheid om de consequenties te trek-
ken uit de gedachte van de enige, eeuwige, onvoorstelbare God! 
Daarmee is niets te vergelijken en daarom blijft het Duitse racisme 
steken in frasen en in het materiële: in uiterlijkheden. Daarom me-
ten ze neuzen, oren, benen en handen – omdat er geen gedachte 
achter zit!38  
 Dat waren bepaald extreme reacties op de schok van de 
ontzetting uit het staatsburgerschap, die Schönberg politiek 
zo razend maakten. In Amerika begon hij de dingen geleide-
lijk rustiger en afstandelijker te bekijken, waarschijnlijk ook 
in het besef dat hij zich tegenover zijn nieuwe vaderland 
loyaal moest gedragen en zich beter kon onthouden van in-
menging in bepaalde brisante politieke activiteiten.39 Boven-
dien had hij tijd en energie nodig om een nieuw bestaan op 
te bouwen, zich aan te passen en zijn weg te vinden: door 
die mogelijkheden overwoog hij zelfs een keer, aangemoe-
digd door Eisler, emigratie naar de Sovjet-Unie – maar dat 
werd hem op tijd ontraden.40 De ontwikkelingen in Europa 
volgde hij desondanks steeds betrokken en met enig wan-
trouwen onderzocht hij zelfs het gedrag van de achtergeble-
ven vrienden, of ze misschien toch niet (zoals hem soms ver-
teld werd) bezweken voor de fascistische infiltratie. Over 

 
37 A. Schönberg, Nachlaß. In E. Freitag, ibid., p. 132.  
38 Ibid., p. 133.  
39 Vgl. A. Schönberg, Meine Haltung zur Politik. In H.H. Stuckenschmidt, Schön-
berg – Leben, Umwelt, Werk, p. 507.  
40 Vgl. Stuckenschmidt, ibid., p. 354 en E. Freitag, ibid., p. 137.  
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Webern was hij in elk geval juist geïnformeerd, maar ver-
brak de vriendschappelijke contacten desondanks niet, ter-
wijl hij anderzijds in het geval van Berg een futiliteit, name-
lijk een antisemitische karakterisering in het libretto van 
Lulu min of meer opzettelijk verkeerd uitlegde.41 Karakteris-
tiek is ook de bittere parodie die hij na de gedwongen aan-
sluiting van Oostenrijk bij nazi-Duitsland van een populair 
Weens lied maakte:  
 

Wenen, Wenen, jij alleen,  
Jij wordt geminacht door menigeen.  
Andren vergeeft men hun schuld,  
Jouw schuld wordt nooit meer geduld.  
Jij moet te gronde gaan,  
Maar heel jouw schande blijft altijd bestaan!  
Jij bent gebrandmerkt in eeuwigheid  
Voor valsheid en schijnheiligheid.42 

 
Wanneer hij maar kon, hielp hij vluchtelingen uit die gehate 
regio bij het verschaffen van immigratiedocumenten, ver-
blijfsvergunningen en ondersteunde hen ondanks zijn eigen 
bescheiden middelen. Na het uitbreken van de oorlog – 
Schönberg woonde en doceerde in Los Angeles – kreeg hij 
het staatsburgerschap van de VS. Natuurlijk leed en streed 
hij met het Amerikaanse leger en vierde met de Geallieerden 
de definitieve overwinning op het Hitlerfascisme. Van zijn 
buitengewoon nobele gezindheid getuigt ten slotte dat hij na 
de oorlog op uitnodiging politieke verklaringen van eerher-
stel aflegde voor onder anderen Richard Strauss en Wilhelm 
Furtwängler, die bepaald geen favorieten van hem waren, 
maar verdacht werden van banden met de nazi’s. En ook 
voor Eisler legde hij tegenover Amerikaanse beambten een 
ontlastende verklaring af, toen die in 1947 voor het beruchte 
“Onderzoek naar on-Amerikaanse activiteiten” werd ge-
sleept. Maar inderdaad: in zijn laatste levensjaren moest en 
wilde Schönberg zich in politiek opzicht rustig houden en 

 
41 Vgl. Friedrich Cerha, Arbeitsbericht zur Herstellung des 3. Aktes der Oper 
„Lulu“ von Alban Berg, p. 33 ff.  
42 A. Schönberg, Nachlaß.  
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zwijgen43, al moest hij bekennen dat dat nooit zijn gewoonte 
was geweest. Want hij was te vaak in een zee van oververhit 
water gevallen, waarin hij niet boven kon blijven of alleen 
maar tegen de stroom zwemmen44 en soms moest roepen, zo-
wel uit angst als om hulp of zelfs uit hartstocht, om weer 
aan land te komen en vaste grond onder zijn voeten te krij-
gen. En omdat zijn kunst eigenlijk pas voortkwam uit een 
dergelijke nood zag hij zich onder druk van de wereldpoli-
tieke tekenen des tijds en zijn levenservaringen uiteindelijk 
genoodzaakt het terrein van muzikaal immanente wetmatig-
heden, dat hij revolutioneerde, van zijn kant open te breken 
en opnieuw te openen voor zijn vurige behoefte aan morele 
expressie.  
 Een voorbeeld daarvan is zijn Ode aan Napoleon voor ver-
teller, strijkkwartet en piano uit 1941-42. Hij zei meteen ja, 
toen de Amerikaanse League of Composers voorstelde om 
Lord Byrons beroemde gedicht te toonzetten, dat negentien 
strofen tellende spotdicht op de ten val gebrachte veldheer 
van Europa, dat in 1814 was ontstaan. Schönberg schijnt de – 
historisch heel twijfelachtige – parallel tussen Napoleon en 
Hitler geïnteresseerd te hebben, maar waarschijnlijk nog 
meer de anticiperende zekerheid dat de fascistische dictator 
overwonnen zou worden. Hij begon aan de compositie, toen 
de Duitse legers voor Moskou stonden en de VS juist bij de 
oorlog betrokken waren geraakt. In de oorspronkelijke ver-
sie van het gedicht ontbraken aanvankelijk de ook door By-
ron pas voor de druk bijgeleverde slotstrofen, waarin Geor-
ge Washington om zo te zeggen als alternatieve, democrati-
sche leider gehuldigd wordt. Toen Schönberg die naderhand 
leerde kennen, voegde hij ze ook aan de compositie toe, 
blijkbaar dankbaar voor de gelegenheid om zijn sympathie 
te betuigen aan zijn nieuwe vaderland met zijn oorspronke-
lijk democratische geschiedenis. Het melodramatische stuk 
is heel expressief en tegelijk agressief-energiek van toon, ta-
melijk makkelijk te begrijpen en een beetje pathetisch in zijn 
sprekende gestiek, daarbij consequent dodecafonisch met de 
semantisch belangrijke bijzonderheid dat de vorm van de 

 
43 A. Schönberg, Meine Haltung zur Politik, ibid., p. 133.  
44 A. Schönberg, Ausgewählte Briefe, ibid., p. 257 ff.  
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oorspronkelijke reeks ook tonaal-harmonische complexen 
mogelijk maakt. Over zijn poëtisch nauwelijks nog verhulde, 
in moreel opzicht demonstratief antifascistisch bedoelde 
stuk zegt Schönberg dat hij Lord Byrons scherpste hoon in zijn 
muziek niet gemist denkt te hebben, en veel in de muziek, 
die ononderbroken begeleidt, onderstreept en illustreert, zou onbe-
grijpelijk worden en zelfs zinloos, als woord en toon niet op het-
zelfde moment optraden.45 Hij laat zich overigens niet uit over 
het met drieklanken doordrenkte slot in samenhang met de 
lofzang op Washington, zodat het een kwestie van niet-ge-
autoriseerde interpretatie blijft of volgens Schönberg de 
“zuivere” drieklank van de democratie – vrijheid, gelijkheid 
en broederschap – nog te redden was of al verloren.  
 Op de afrekening met de fascistische misdadigers volgde 
ten slotte nog het grafschrift voor hun slachtoffers: Een over-
levende van Warschau, een melodrama voor verteller, orkest 
en mannenkoor op. 46. Deze keer was de Koussevitzky-
stichting de opdrachtgever, maar nu, onder de directe in-
druk van de afgrijselijke massamoord in de concentratie-
kampen, waar overlevenden uit het getto van Warschau 
hem over vertelden, schreef hij zelf de historisch juiste pro-
zatekst. De compositie ontwierp hij in één ruk, tussen 11 en 
23 augustus 1947, maar liet de definitieve partituurversie 
over aan René Leibowitz, een jonge, uit Polen afkomstige 
componist en theoreticus op het gebied van de twaalftoons-
techniek, die Schönberg door Paul Dessau aanbevolen was. 
De 99 maten van het stuk, gebaseerd op een twaalftoons-
reeks met zijn omkeringen, drukken het relaas uit in een 
open vorm met een climax als een crescendo, gericht op de 
catharsis van het slot. Pas daar, in de verlossende gebedsfor-
mules van de godsliefde, steeds wanneer het naar het eind 
veelzeggend luidt wanneer je gaat liggen en wanneer je opstaat, 
dus daar waar het eenstemmige koor het verschrikkelijke af-
tellen tot de dood overwint door de gedachte van de reli-
gieuze solidariteit en de opstanding van de geest, wordt ook 
eindelijk de aan het stuk te gronde liggende twaalftoons-
reeks onthuld, naakt en direct, als de muzikaal bindende 
geest van het werk, die het vertellen protocollair noteert, 

 
45 A. Schönberg, in J. Rufer, Das Werk Arnold Schönbergs, ibid., p. 51.  
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zonder de doorwerkende getalsmatige wet van de noten 
voelbaar te maken. Het werk heeft een spontaan gevoelseffect, 
het brengt de verschrikking van de duistere scenerie even direct 
over als het in zijn heroïsche slot verlossend werkt. De artistieke 
middelen waarmee het effect bereikt wordt zijn heel gedifferenti-
eerd. Het getuigt van Schönbergs meesterschap hoe daar met een 
trommelroffel, een bekkenslag, het geklepper van castagnetten, de 
zucht van een flageoletakkoord, het beven van een flatterzunge op 
een blaasinstrument bliksemsnel situaties tevoorschijn getoverd 
worden. Er zijn niet veel muzikale scènes die in expressieve kracht 
hiermee te vergelijken zijn. In de gevangenisscène van “Fidelio” 
heeft Beethoven soortgelijke stemmingen bezworen. Maar toen kon 
nog de reddende trompet klinken, die de slachtoffers van de mo-
derne apocalyps ontzegd bleef.46 Ook Schönberg voelde dat hij 
tot die slachtoffers hoorde; hij werd meer door toeval dan 
door verdienste een “overlevende”, die zichzelf nog op tijd 
kon redden. En hij was bereid het louter esthetisch-schone 
tenminste tot hun nagedachtenis in het documentair-ware te 
doen verkeren. Zo gloeit in zijn muziek het protest tegen de 
heersende barbarij en de fascistische minachting voor men-
sen sindsdien overal en altijd. De Overlevende van Warschau 
getuigt inderdaad als geen ander werk van de Weense 
School de omslag van het muzikale in de concrete histori-
sche getuigenbank, als noodzaak ook voor een politieke 
scepticus en burgerlijke moralist die moet inzien dat de poli-
tiek niet alleen wil dat de muziek leeft. Daarom blijft Schön-
bergs opus 46 actueel als alle grote kunst die ontsproten is 
aan de geest van verzet tegen menselijke destructiviteit.  
 

 
46 H.H. Stuckenschmidt, Schönberg, ibid., p. 441.  


