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RICHARD STRAUSS 
 
In zijn prikkelende boek DU HOLDE KUNST oppert Maarten 't Hart dat de ster van Richard 
Strauss alleen maar zal blijven rijzen (p. 126). Hij doet dit in een opstel (getiteld Richard 
Strauss: Vooroordelen), waarin hij, zoals gewoonlijk op hoge toon welsprekend, nogal 
overspannen de vloer probeert aan te vegen met al degenen die het ’toondichterschap' van 
Richard Strauss om uiteenlopende redenen maar zo zo vinden. Deze algemener kritische 
houding tegenover Richard Strauss wordt het fraaist samengevat in Casper Höweler's 
bekende X-Y-Z DER MUZIEK (9e druk 1949): "Het stemt droef te overzien, hoe uit den 
genialen vierentwintigjarigen dichter van 'Don Juan' de uiterlijke realist werd, die snoefde in 
staat te zijn 'ein Bierglas tönend zu malen' en meer dan een kwart eeuw technisch meesterlijk 
doch innerlijk steeds leeger zichzelf herhaalde." 
 
Richard Strauss (München 1864 - Garmisch-P. 1949) is vooral bekend als componist van 
orkestwerken en van opera's, op een heel speciale manier juist in deze volgorde, want tot op 
ongeveer de helft van zijn leven (1905) was hij beroemd om een reeks zogenoemde 
symfonische gedichten (eendelige orkestwerken met o.a. een verhaalachtige strekking), Don 
Juan, Till Eulenspiegel 's lustige Streiche enz. t/m de Sinfonia domestica (1903) en in 1915 
nog de Alpensinfonie. Vervolgens zag in 1905, na twee minder bekend gebleven opera's 
(Guntram en Feuersnot) de opera Salomé het licht en startte Strauss’ loopbaan als befaamd 
componist van nog eens dertien opera's. Los hiervan heeft hij gedurende zijn hele leven 
liederen geschreven, waarvan er enkele tot de canon van de liedkunst zijn gaan behoren - 
men denke m.n. aan de Vier letzte Lieder (1948), waarvan de laatste, lm Abendrot, populaire 
uitvaartmuziek is. 
 
Met Strauss' muziek staat het onderscheid tussen 'absolute' en  
'programma' muziek op scherp. Hij was bij uitstek een componist van programmamuziek, 
d.w.z. van zowel in verhalende als in schilderende zin uitbeeldende muziek. Het is de 
bedoeling dat je in zijn symfonische gedichten de klankgeworden toestanden en 
gebeurtenissen maat voor maat kunt volgen. Dit is meteen een eerste reden waarom Strauss 
zo'n controversiële componist is. Opnieuw Höweler: ' "Ein Heldenleben" is grotendeels 
uiterlijk pompeus en heeft ergerlijke episoden, terwijl in de "Domestica" en de "Alpensinfonie" 
het uiterlijk realisme ontstellend overheerst.' Muziekliefhebbers met een voorkeur voor 
'absolute muziek', d.w.z. muziek om de muziek, zonder buitenmuzikale verwijzing, moeten 
niks van programmamuziek hebben. Overigens hoéf je het 'programma' bij beluistering 
natuurlijk niet te volgen. 
 

Het lijkt verder niet te vermijden dat bij de beoordeling van Richard 
Strauss als componist het gegeven een rol speelt dat hij onvoldoende 
afstand heeft genomen tot het regiem dat van 1933 tot 1945 Duitsland 

onveilig maakte (zie het boek Musik im NS-Staat van Fred K. Prieberg). Net zoals bij 
Sjostakowitsj jegens Stalin-Rusland is van Strauss niet bekend hoe hij  werkelijk tegenover 
Hitler-Duitsland stond. Hij heeft zich wel eens te gemakkelijk voor karretjes van de Nazi's 
laten spannen, maar innig was zijn verhouding met het Nazibewind kennelijk niet en we 
weten dat hij bv. zijn band met de joodse Stefan Zweig, één  van zijn librettoschrijvers, 
blijvend heeft gekoesterd. Het controversiële zit hem hier dus in de ook vaak met het oog op 
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Wagner gestelde vraag of karakter en maatschappelijke rol van een componist iets zou 
kunnen  afdoen aan de kwaliteit van zijn werk. Daarover is altijd strijd geweest. 
 
Een derde punt sluit aan bij  Höweler’s uitspraak dat Strauss zich gedurende een kwarteeuw 
steeds leger herhaalde. 't Hart vindt zo'n visie dus van de gekken. Ik zelf heb me altijd meer 
gelegen laten liggen aan Höweler's standpunt. Ik geef toe, ik heb een haat-liefde-verhouding 
met de muziek van Richard Strauss. Zijn Don Juan en Tijl Uilenspiegel zijn regelrechte 
lievelingswerken van me, zo verblindend knap en onstuimig als die muziek is, héérlijk! In de 
opera's Salomé en vooral Elektra voel ik de meesterhand en zit het bevroeden van een 
geweldige groei en ontwikkeling. Maar dan is daar opeens Der Rosenkavalier (1910), een 
opera vol voor de liefhebber bedwelmend mooie muziek. Geen spoor meer van de 
schrijnende, energieke, trendzettende muziek van Elektra; alsof de componist is 
teruggeschrokken voor een voortgang op dat pad en zich liever in de veiligheid van 
welluidendheid en engelenzang nestelt. Mijn oren zeggen me - en ik heb al Strauss' opera's 
in het theater en/of voor de speakers geconsumeerd - dat deze componist na deze 

Rosenkavalier geen ontwikkeling in zijn idioom meer 
heeft doorgemaakt. Het is in principe allemaal meer van 
hetzelfde, zonder de geringste uitwisseling met wat in 

die eerste eeuwhelft turbulent in de klassieke muziek gaande was met figuren als Bartók, 
Schönberg, Strawinski, en dit heeft dan betrekking op nog eens 11 opera's. 
 
Haat-liefde-verhouding, hoezo? Wat Höweler aangeeft is enerzijds juist. Wanneer je ziet hoe 
magistraal componisten als bv. Mozart en Verdi zich hun hele leven lang als echte genieën in 
een gretige communicatie met tijdgeest en tijdgenoten hebben doorontwikkeld, dan steekt 
Strauss daar povertjes bij af. Als een soort Peter Pan lijkt hij zich vanaf 1910 voorgenomen te 
hebben persé niet meer door te groeien. Welke Strauss-muziek je nadien ook tot je neemt, 
het zijn steeds weer de Rosenkavalier-riedeltjes en -uithalen die langskomen. 
 
Dit wil anderzijds niet zeggen dat er niets genietbaars tussen zit. Rossini heeft ooit 
bescheidenlijk van zichzelf gezegd dat je, als je één opera van hem hebt gehoord, je ze 
allemaal hebt gehoord (niet terecht: de Guillaume Tell  is een geval apart). Maar dit zegt niet 
dat je aan al die andere dan geen lol meer kunt beleven. Onlangs maakte ik in het 
operatheater van Düsseldorf Daphne (1937) mee, een weinig vooraanstaande opera van 
Strauss, één van z'n laatste. Terwijl ik besef dat Strauss het zich in zo'n werk weer 
gemakkelijk heeft gemaakt (want daar komt het op neer), heb ik toch genoten. Hoe decadent 
die muziek ook is, ze straalt wel. Kortom, ik vind het eigenlijk niks maar hou er wel van. 
 
Zo heb ik zeker een zwak voor de vrolijke Die schweigsame Frau (1934; met een libretto van 
Zweig). En Arabella (1932), een vervolg op Der Rosenkavalier, bijwonen in 'de Met' in New 
York, met Renee Fleming en Barbara Bonney, was een regelrechte belevenis! Dat Ariadne 
auf Naxos (1912/1916) en Frau ohne Schatten (1918) allure hebben, zal ik niet ontkennen. 
Maar goed beschouwd vind ik Strauss' ongeveer middelste opera - eigenlijk de enige 
verschoppeling in zijn opera-oeuvre -, Intermezzo (1923), zijn meest eigen opera, en niet 
alleen omdat deze de enige is waarvoor hij zelf het libretto schreef. In deze, een triviaal 

huiselijk conflict uitbeeldende opera, komt als het ware de echte 
Strauss te voorschijn, de 'burger' die zijn componistendagen 
misschien contrecoeur als 'edelman' sleet. Het is een 

pronkjuweel van Strauss' ambachtelijk kunnen en tegelijk heel gewoontjes. Om dit werk 
scharniert Strauss' opera-oeuvre. Ik ben dit werk genegen omdat het Strauss met beide 
benen op de alledaagse grond zet en toont dat hij zeker niet de grootste componist van de 
vorige eeuw zal blijken te zijn en zelfs niet maar in de schaduw van Mozart kan staan, zoals 't 
Hart woordspeelt. 
 
Wanneer ik mij voorstel welke opera's meer karakteristiek en representatief zijn voor het 
tijdvak waarin Strauss zijn opera's uitgaf, dan kom ik toch gauwer bij de opera's van 
Zemlinski, Alban Berg (m.n. Wozzeck), Janacek, Hindemith, een aantal Franse componisten 



e.a. terecht. En trouwens, stel dat men Strauss over honderd jaar als de grootste componist 
van de twintigste eeuw beschouwt, zoals 't Hart tot slot van zijn beschouwing schrijft, dan is 
het nog maar de vraag of dat een ontwikkeling ten goede is.... 
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