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R. Strauss: Don Juan, op.20 – Eine 

Alpensinfonie, op.64

Koninklijk Concertgebouworkest, 

Amsterdam o.l.v. Mariss Jansons. RCO 
Live 08006.

DOOR MARCEL S. ZWITSER

Eind april van dit jaar liep ik op een 

vrijdagochtend in de stromende re-

gen door het Beierse Garmisch-Par-

tenkirchen om een bezoek te bren-

gen aan het Richard-Strauss-Insti-

tut. Stil koesterde ik de hoop dat ik 

via het instituut toegang zou kun-

nen krijgen tot de villa, die Strauss 

in de eerste jaren van de twintigste 

eeuw in Garmisch had laten bouwen 

en waar hij (met enkele tussenpo-

zen) tot aan zijn dood in 1949 woon-

de. Wat ik daar vooral wilde, was 

een poging wagen het uitzicht te fo-

tograferen dat Strauss van achter 

zijn bureau in zijn werkkamer had 

op de Zugspitze, de hoogste berg 

van de Beierse Alpen.

Dat de in München geboren Richard 
Strauss (1864-1949) in 1906 Garmisch 
(toen nog niet vergroeid met Parten-
kirchen) als woonplaats koos, was 
vooral vanwege zijn liefde voor de 
bergen, welke hij later in Eine Alpens-
infonie (1915) zou bezingen. Lange tijd 
werd Strauss’ Alpensinfonie niet echt 
serieus genomen. Tegenover mij 
noemde dirigent Bernard Haitink het 
stuk ooit ,,een verzameling ansicht-
kaarten: groeten uit de Alpen’’. Inmid-
dels weten we beter. Eine Alpensinfonie 
is wellicht niet Strauss’ beste werk, 
het is zeker een van zijn belangrijkste 
en het is zonder twijfel zijn meest per-
soonlijke. Natuurlijk heeft Strauss zelf 
een duit in het zakje gedaan voor de 
moeizame receptie van Eine Alpensin-
fonie door in verband met dit werk te 
beweren dat hij ,,een keer wilde com-
poneren hoe een koe melk geeft’’. Zelf 
heeft Strauss zijn grote liefde voor zijn 
Alpensinfonie nooit onder stoelen of 
banken gestoken. Toen hij in 1947 voor 
een Richard Strauss Festival in Londen 
de vraag kreeg welk werk hij zelf wil-
de dirigeren, was het antwoord on-
middellijk: ,,Ik dirigeer het liefst Eine 
Alpensinfonie’’.

Metafoor
De complexe ontstaansgeschiedenis 
van Eine Alpensinfonie is pas in 1997 
door Rainer Bayreuther (Richard 
Strauss’ Alpensinfonie. Entstehung, Ana-
lyse und Interpretation. Hildesheim 
etc. Olms Verlag) voor het eerst volle-
dig uit te doeken gedaan in een meer 
dan 500 pagina’s tellend boekwerk. 
Aanvankelijk was het Strauss’ idee een 
kunstenaarstragedie in klanken weer 
te geven, geïnspireerd door de levens-
geschiedenis van de portretschilder 
Karl Stauffer (1857-1891). Het is een 
verhaal van een jong talent, dat een 
veelbelovende carrière lijkt te kunnen 
beginnen, maar dat zich verstrikt in 
een noodlottige liefdesaffaire en uit-
eindelijk sterft aan een overdosis 
slaapmiddelen (de vraag of er sprake 
was van zelfmoord door Stauffer is 
nooit bevredigend beantwoord). Mo-
gelijk heeft Strauss in zijn jonge jaren 
Stauffer een keer ontmoet, waar-
schijnlijk heeft Strauss de biografie 
van Otto Brahm over Stauffer gelezen 
(Bayreuther poneert de prikkelende 
stelling dat Gustav Mahler Strauss het 
boek moet hebben aanbevolen). 
Daaruit moet Strauss hebben opge-
maakt dat Stauffer een grote liefde 
voor de bergen had. Dit bleek een ver-
bindende schakel met de door Strauss 
gewaardeerde Friedrich Nietzsche, 
wiens Übermensch immers hoog in de 
bergen leeft. Een tweede punt van 
overeenkomst tussen Stauffer en 
Nietzsche is hun geestelijke aftakeling, 
al is Stauffer nooit waanzinnig gewor-
den zoals Nietzsche. Geïnspireerd 
door de deels parallelle levensgeschie-
denissen van Stauffer en Nietzsche 
ontwierp Strauss een opzet voor een 
compositie die het verhaal van op-
gaan, blinken en verzinken van een 
kunstenaarsleven zou vertellen en wel 
in de metafoor van een bergwande-
ling.
Vijftien jaar voor het verschijnen van 
Bayreuthers monografie, publiceerde 
Stephan Kohler (toenmalig leider van 
het Richard-Strauss-Institut, dat toen 
nog in München resideerde) een 
handgeschreven tekst van Strauss uit 
1911, waaruit op te maken viel dat er 
met de keuze van de bergwandeling-
metafoor een levensfilosofie in het 
programma voor de symfonie was ge-
slopen: ,,Lectuur over de Duitse ge-
schiedenis ten tijde van de reformatie 
van Leopold Ranke: door haar wordt 
mij zonneklaar, dat alle toenmalige 
cultuurbevorderende elementen sinds 

eeuwen niet meer levensvatbaar zijn, 
zoals alle grote politieke en religieuze 
bewegingen slechts een tijdlang echt 
bevruchtend kunnen werken. De Jood 
Gustav Mahler kon in het christendom 
nog verheffing vinden. De held Ri-
chard Wagner is als grijsaard, onder 
invloed van Schopenhauer, er weer 
toe afgedaald. Mij is het absoluut dui-
delijk, dat de Duitse natie alleen door 
de bevrijding van het christendom 
nieuwe daadkracht kan krijgen. Zijn 
we werkelijk verder gekomen dan de 
tijd van de politieke vereniging van 
Karel V en de paus? Wilhelm II en Pius 
X? Ik wil mijn Alpensinfonie de Anti-
christ noemen: zedelijke reiniging uit 
eigen kracht, bevrijding door het werk, 
aanbidding van de eeuwige, heerlijke 
natuur’’.
Anno 1911 was Eine Alpensinfonie – of: 
Der Antichrist, zoals het stuk toen nog 
heette – dus bedoeld als een pantheïs-
tisch, antichristelijk credo. Die andere 
titel is ontleend aan Nietzsches laatst 
voltooide werk.

Verantwoording
Op Kohlers artikel was ik in mijn stu-
dententijd al gestuit, maar waar ik 
sindsdien nooit iets van kon ontdek-
ken, was de grond van Strauss’ antipa-
thie tegen het christendom. Die vraag 
legde ik daarom afgelopen april voor 
aan dr. Christian Wolf, een van de 
twee huidige leiders van het Richard-
Strauss-Institut. Wolf wist het ook 
niet, maar hij bracht wel een interes-
sant nieuwtje te berde: volgens Chris-
tian Strauss (de jongste kleinzoon van 
de componist en degene die nu het fa-
miliebezit beheert) had zijn grootva-
der ‘een of ander oud geloof’ gehad. 
Gezien de Beierse context kan ik me 
niet anders voorstellen dan dat het 
hier om oud-katholiek zou gaan. Wolf 
hechtte zelf echter geen geloof aan de 
woorden van Christian Strauss en ik 
bekende evenmin redenen te zien 
waarom we dit zouden doen. In Bay-
reuthers boek trof ik echter (op p.130, 
in een voetnoot!) een briefcitaat van 
Strauss uit 1893, dat enig licht op de 
kwestie werpt: ,,Toen ik in Egypte 
[waar Strauss in 1893 moest kuren] 
met Nietzsches werken in aanraking 
kwam en diens polemiek tegen de 
christelijke religie mij bijzonder aan-
sprak, werd mijn sinds mijn vijftiende 
levensjaar mij onbewuste antipathie 
tegen deze religie, die de gelovige van 
de eigen verantwoording voor zijn ei-
gen doen en laten (door de biecht) be-
vrijdt, gesterkt en bevestigd’’. Uitgaan-
de van de onderstelling dat Strauss’ 
visie zich gedurende zijn leven niet in-
grijpend heeft gewijzigd, komt Strauss’ 
irritatie dus in hoge mate met die van 

Nietzsche overeen: het is de weerzin 
tegen de infantiliteit (c.q. de als infan-
tiel begrepen houding) van het Euro-
pese christendom, dat weigert de vol-
ledige verantwoording voor het eigen 
leven op zich te nemen.
Eine Alpensinfonie is het werk van een 
mens die geen vergiffenis voor zijn 
fouten van een bemiddelende kerk 
wenste te ontvangen, maar ‘zedelijke 
reiniging uit eigen kracht’ nastreefde. 
Uit vroege schetsen voor Eine Alpen-
sinfonie valt op te maken, dat Strauss 
zich – héél Duits! – de weg naar gees-
telijke volwassenheid voorstelde als 
een van daadkracht. Het laatste deel 
van de oorspronkelijk vierdelig gecon-
cipieerde Alpensinfonie zou ‘Befreiung 
durch die Arbeit: das künstlerische 
Schaffen’ gaan heten. En deze zelfbe-
wuste, scheppende mens staart niet 
naar het hiernamaals, maar staat met 
beide benen in het Diesseits ( het aard-
se heden) en vindt kracht en inspiratie 
in het imponerende gebergte. Dat 
Strauss, zittend achter zijn bureau, da-
gelijks het zicht op de hoogste berg 
van de Beierse Alpen genoot, is dan 
ook geen toeval.

Zelfkennis
Uiteindelijk stuurde Strauss zijn artis-
tiek en antichristelijk credo als Eine 
Alpensinfonie de wereld in. Rainer Bay-
reuther trekt daar de opmerkelijke 
conclusie uit dat het werk anno 1915 
alleen nog maar de muzikale illustra-
tie van een alpenwandeling zou zijn; 
de ideeën van de kunstenaarstragedie 
à la Stauffer en de antichristelijke res-
sentimenten à la Nietzsche zou Strauss 
uiteindelijk hebben verworpen. Hoe-
wel dit niet op voorhand kan worden 
uitgesloten, is het toch merkwaardig 
te noemen dat de totale geestelijke 
achtergrond, die het ontstaan van het 
werk een decennium lang heeft bege-
leid, in de uiteindelijke realisering van 
het werk geen rol meer zou spelen. 
Evident is dat Eine Alpensinfonie, zoals 
we die nu kennen, nog de sporen 
draagt van die (al dan niet eerdere) 
gedachtewereld: dat het stuk uiteen-
valt in een ‘positieve’ eerste helft (de 
beklimming) en een ‘negatieve’ twee-
de helft (de afdaling, met een verdwij-
ning van de zon en een knetterend 
onweer, maar ook met een elegie!) 
gaat terug op de kunstenaarstragedie 
van opgaan, blinken en verzinken. De 
metafoor van de bergwandeling im-
pliceert dat Strauss kennelijk lichame-
lijke en geestelijke krachten zozeer 
verbond, dat een kunstenaar volgens 

hem in het midden van zijn leven zijn 
hoogtepunt beleefde, om daarna lang-
zaam maar zeker af te takelen. Alsof 
een kunstenaar niet op hoge leeftijd 
juist tot de hoogst mogelijke rijpheid 
zou kunnen komen (Giuseppe Verdi is 
met zijn Otello en Falstaff welicht het 
beste muzikale voorbeeld hiervan). Of 
stuiten we hier op een verbluffend 
staaltje zelfkennis van Strauss? Dat 
het symfonisch gedicht Ein Heldenle-
ben (op.40; 1898) eindigt met Des Hel-
den Weltflucht und Vollendung (waar 
we voor het eerst in Strauss’ werk die 
berustende toon beluisteren, die het 
latere oeuvre zo kenmerkt), lijkt op 
het eerste gezicht, na alle grootspraak 
in de voorgaande delen, een anticli-
max. Maar aangezien Ein Heldenleben 
een onverhuld autobiografisch werk is 
(getuige de vele citaten uit Strauss’ ei-
gen composities vóór Ein Heldenleben), 
dringt de vraag zich op of dit melan-
cholieke slot niet een eerste indicatie 
vormt van het inzicht bij Strauss, dat 
zijn eigen artistieke krachten onvol-
doende waren voor een heel mensen-
leven. Achteraf kunnen we vaststellen 
dat Eine Alpensinfonie met de opera 
Die Frau ohne Schatten – Eine Alpensin-
fonie kwam in 1915 op papier tussen 
de compositie van het tweede en der-
de bedrijf van Die Frau ohne Schatten 
– in ieder geval het culminatiepunt en 
misschien zelfs de top van Strauss’ 
oeuvre vormt; alles wat Strauss na 
deze werken componeerde, heeft niet 
meer de overtuigingskracht van het 
vroegere werk. Uiteindelijk zou Joseph 
Goebbels in 1942 Strauss brutaal in de 
hoek zetten als ‘een componist van 
gisteren.’ Zo bezien is Eine Alpensinfo-
nie niet alleen uitdrukking van Strauss’ 
levensopvatting, maar illustreert ze 
ook nog eens Strauss’ eigen kunste-
naarstragedie – waarvoor de dagelijk-
se aanblik van de Zugspitze uiteinde-
lijk dus geen soelaas bood.

Hymne
Dr. Christian Wolf moest me teleur-
stellen; het Richard-Strauss-Institut 
kon me geen toegang verschaffen tot 
Strauss’ villa. Aangezien het Institut 
dit verzoek al veel vaker had gekregen, 
had het besloten in samenwerking 
met Strauss’ kleinzoon een boekje 
over de villa samen te stellen en een 
video in de villa te maken. Tot mijn 
grote verbazing zag ik op de video dat 
er in het hele huis pompeuze, Beierse, 
katholieke kunstvoorwerpen zoals 
schilderijen, monstransen  en kruisen 
stonden. Op dat moment drong het 

ook ineens tot me door, dat het slot 
van Eine Alpensinfonie klinkt als een-
voudige Beierse kerkmuziek, als een 
eenvoudige hymne met zachte orgel-
begeleiding. Wie ooit bergwandelin-
gen heeft gemaakt, kent dat gevoel 
van ontroering en stil ontzag voor de 
overweldigende schoonheid die je een 
dag lang om je heen hebt mogen heb-
ben. De grootste verrassing van Eine 
Alpensinfonie is, dat Strauss in dit stuk, 
dat hij ontwierp als proclamatie van 
een antichristelijk credo, kennelijk 
geen andere mogelijkheid zag zijn 
diepste gevoelens van ontroering en 
dankbaarheid voor de indrukwekken-
de schoonheid van de Alpen uit te 
drukken op een wijze, die overeen-
komt met de traditionele kerkmuziek 
van zijn thuisland. En waar Strauss in 
Also sprach Zarathustra (op.30, 1896), 
Salomé (op.54; 1905) en Joseph-Legen-
de (op.63, 1913) niet in slaagde – op 
oprechte wijze waarachtige religiosi-
teit uitdrukken – lukte hem in Eine 
Alpensinfonie voor één keer wel; na 
Beethovens Pastorale is de Ausklang 
uit Eine Alpensinfonie de mooiste uit-
drukking van dankbaarheid in de 
westerse muziek.
Van Eine Alpensinfonie bestaan diverse 
goede opnamen. Karajans lezing uit 
1980 (DG 439 017-2) blijft vooral om 
de zo intense Ausklang uniek, die van 
Ozawa (Philips, helaas niet meer le-
verbaar) heeft een echt overdonde-
rend onweer en in de interpretatie 
van Haitink (Philips; ook niet meer le-
verbaar) beluisteren we vooral de 
stille vreugde om het vele natuur-
schoon. In vergelijking met deze uit-
voeringen wekt die van Mariss Jan-
sons meer de indruk van een fotoboek 
over de Alpen dan van een wandeling 
in de frisse buitenlucht met alle sterke 
indrukken van dien. Maar Jansons 
overhandigt wel een buitengewoon 
mooi fotoboek met vooral schitteren-
de close-ups van zaken, die je tijdens 
wandelingen ontgaan. Gecombineerd 
met een wat terughoudende, maar 
toch heel intense uitvoering van 
Strauss’ eerste grote werk schaart deze 
sacd zich tussen de beste opnamen 
van Strauss’ Alpensinfonie.

Op 28 (Enschede), 29 (Zwolle) en 31 ja-
nuari 2009 (Münster) speelt het Orkest 
van het Oosten o.l.v. Mark Shahanan 
Eine Alpensinfonie, in combinatie met 
Strauss’ Burleske voor piano en orkest 
(solist: Ronald Brautigam) en Wagners 
ouverture tot Die Meistersinger von 
Nürnberg. In Zwolle zal Marcel Zwitser 
het concert om 19.15 uur inleiden.
Meer informatie over het Richard-
Strauss-Institut: www.richard-strauss-
institut.de

I, Flathead

Ry Cooder. Nonesuch / Warner Music

Vijf jaar lang werkte Ry Cooder, fameus slidegitarist en ontdekker van vooral 

het oudere Latijns-Amerikaanse talent, aan zijn trilogie. Die omvat drie al-

bums waarin Cooder het California uit zijn jeugd, in de jaren vijftig en vroege 

jaren zestig, weergeeft. Het is een staat van woestijn en zoutvlakte, autocul-

tuur en Spaanse minderheden. In Chavez Ravine (2005) liet hij een cyclus liede-

ren verschijnen rondom een plek in Los Angeles waar een Spaanstalig dorp 

werd opgeruimd ten behoeve van een nieuw baseballstadion van de Dodgers. 

In My Name is Buddy (2007) liet hij de overgang van het oude naar het nieuwe 

Amerika (met het verlies van kleinschaligheid en buurtsolidariteit) zien vanuit 

de ogen van een zwerfkat. Het derde en laatste album van de set heeft een ti-

tel waarvan ‘Flathead’ zowel domkop als motorkap als platkopschroef kan 

betekenen. Met één woord ben je midden in de werkelijkheid van sappelende 

burgers die hard moeten werken in de garage of supermarkt, heilige koe en 

verveling combineren in autoraces en voortdurend compromissen sluiten in 

een gezinsleven waar elk ideaal van vermoeidheid is weggesmolten. Dat lijkt 

heel sip, maar deze plaat is muzikaal en tekstueel verreweg de beste van de 

drie. Cooder is enorm geestig, maakt complete fictieve minidocudrama’s (de 

dialoog van een dikke Amerikaan en zijn Spaanse monteur over de prijs van 

een stel banden is verrukkelijk), de begeleiding van violen, blazers en ander 

mariachi-personeel is om te zoenen. De ironie en de heimwee spatten van de 

plaat. Jammer dat die spot niet ophoudt bij de hemelpoort. In ‘Steel Guitar 

Heaven’ beschrijft hij de inrichting van een clubzaal voor in het hiernamaals 

opgenomen muzikanten, met zorg uitgekozen door de Good Lord zelf. De lol 

is er dan af voor de luisterende lezer van deze krant. Of is het een parodie op 

het welvaartsevangelie?

At Carnegie Hall

Buena Vista Social Club. World Circuit / Munich (2 cd)

Bijna tachtig minuten duurt de dubbele cd waarin het in de jaren negentig 

opeens wereldberoemd geworden Cubaanse oudemannetjesensemble speelt 

dat het een lieve lust is. De liveopnamen werden gemaakt tijdens een concert 

in de Carnegie Hall in New York, op 1 juli 1998. De opnamen zijn op twee ma-

nieren bijzonder. Ten eerste is een aantal heren van het gezelschap nu niet 

meer in leven; ten tweede waren ze nog maar net gelanceerd – door Ry Cood-

er en later verfilmd door Wim Wenders – en spelen alles dus nog fris van de 

lever: danzons, sons en bolero’s. Alle bekende nummers staan erop, ook ‘Chan 

Chan’ en de langzame liederen met de lenige, lome pianosolo’s van Ruben 

Gonzalez. Hij is dood, evenals collega’s Compay Segundo en Ibrahim Ferrer. 

 concert is een mooi afscheid van muzikanten die anoniem leefden en er-

kend stierven. Stokoud, dat wel. Segundo werd 96, Ferrer 86 en Gonzalez 84.

Blues Walkin’ Like A Man

Rory Block. Munich Records

zou het niet zeggen bij de hoesfoto, maar zangeres en countryblues gita-

riste Rory Block wordt volgend jaar op 6 november zestig. Ze groeide op in een 

hippiegezin in Greenwich Village, New York, waar haar vader een sanda-

lenshop had. Maar zelf studeerde ze klassiek gitaar, bracht in de jaren zeventig 

keurig een gezin groot en maakte de laatste dertig jaar met de regelmaat van 

de klok goede, solide platen, die nooit vervelen, maar ook niet zo vaak echte 

uitschieters kennen. Misschien is ze daarvoor te serieus, te zeer zelf opge-

groeid met de muziek die ze speelt. Haar voorlaatste album was een ‘tribute’ 

aan een legendarische blueszanger The Lady & Mr. Johnson. Haar laatste plaat 

is gewijd aan het oeuvre van de blueszanger Eddie J Son House (1902-1968), 

die zijn drie akkoorden beoefende in Rivertown, Minnesota. Diens beste pla-

ten werden in een schuurtje opgenomen, in een ijsstorm, met een stoomtrein, 

katten en honden op de achtergrond. Als meisje van vijftien zag ze de inmid-

dels oude man spelen aan een tafeltje, de bruine zak met whiskyfles wegge-

stopt. En nu zijn er dertien nummers die vooral opvallen door het portret van 

de arme kant van Amerika die erin wordt geschetst en de religieuze context 

van bijvoorbeeld de Preachin’ Blues. Mooi sober opgenomen, met gitaar, ge-

tokkeld en slide en een af en toe passerende mondharmonica.

Muze

Martin Korthuis. Dwaarshoes / Marista Music

Dit is de vierde plaat van de Groningse zanger en tekstschrijver Martin Kort-

huis. Hij komt uit Bedum, werd gereformeerd opgevoed, zwierf fysiek en 

geestelijk rond om in 1992 thuis te komen op Schiermonnikoog. Veel van zijn 

teksten, die niet vaag maar wel mooi meervoudig te interpreteren zijn, cirke-

len nog wat om het religieuze, met hints naar hiernamaals, hemel en hel. Het 

sterke van deze plaat is dubbel. De songs zijn veelal verhalend en net raadsel-

achtig genoeg om met een open einde af te sluiten. ‘De Vlinder’ over de voor-

kennis van zelfmoord bij een depressieve vriend en de moeder als enige niet 

verwijtende nabestaande; ‘Narcissus’, waarin uiteindelijk het meer zich spie-

gelt in de ogen van de ijdeltuit, de metafoor voor ‘wij zijn het allemaal’, dat is 

een vondst. ‘Tied’ refereert aan Spreuken, maar wel in echt Gronings: ‘er is n 

tied om te sterven / maor alles nait te veul’. ‘Hooglaid’ is lang en heel goed 

verwoord. Muzikaal is dit album bovengemiddeld goed. Korthuis heeft een 

mooi sleetlaagje gekregen op zijn wat droge, weemoedige stem. Akoestisch, 

strak gespeeld door een hechte band, met accordeon, plukbas en mooi maar 

niet te opdringerig roffelende trommeltjes. Waar zouden toch die mooie hoes-

foto’s zijn gemaakt, in een kloostergang waar hij met zijn hippe rode gympen 

voor een gebrandschilderd glas zit?

Greatest Hits – The Story So Far

Paul Carrack. Go Entertainment

entien songs geven een overzicht van de muzikale loopbaan van Paul Car-

rack (1951), die vanaf 1970 platen maakt en als toetsenist en zanger mee-

draaide in bands als Ace, Mike & The Mechanics en Roxy Music. Op de hoes 

staat hij als jochie in Sheffield, in zo’n ontzettend Engels achtertuintje van 

huisje-met-gevel, kort broekje en paars voetbalshirtje – met V-hals – aan. Solo 

maakte hij de mooiste platen, vorig jaar nog Old, New, Borrowed and Blue en dit 

najaar een gloednieuw album op komst. Het is mainstreampop, met goed 

bandwerk, betrouwbare, maar soms wat hoge en kleurloze zang en lekker in 

het gehoor liggende nummers. Twee daarvan, ‘Love Will Keep Us Alive’ en 

‘The Living Years’, zijn voor deze verzamelaar opnieuw opgenomen.

Honeysuckle Weeks

The Submarines. Munich Records

John Dragonetti en Blake Hazard zijn twee originele Amerikanen, die meer 

van Britse origine lijken dan van hun eigen bodem. Ze zien er Engels uit, als 

musicerend leraar en zingend kostschoolmeisje, rijden in een oude Volvo en 

hebben een plaat gemaakt die in elke song het thema ‘tuin’ hanteert. Dat leidt 

tot heel mooie popliedjes met bijna cabareteske titels en teksten. ‘You and Me 

and the Bourgeoisie’ is een mooie parodie op een al te gemakkelijk burger-

mansleventje. ‘1940’ is geen oorlogssong, maar een schemerig, schomme-

lend wijsje op twee akkoorden. ‘Submarines Simfonika’ is een veelvoudig ge-

laagd nummer waar popmuziek speelt met klassieke thema’s. Het doet alle-

maal een beetje denken aan eind jaren zestig. En dat is het ongeveer wel.

Live At Montreux 1991 / 1992

Tori Amos. Eagle / Pias (dvd)

Het Montreux Jazzfestival bestaat sinds 1967 en is beroemd, vooral omdat er 

ook veel popacts optreden. Het festival werd gehouden in het casino, maar 

dat brandde in december 1971 af, tijdens een optreden van Frank Zappa; Deep 

Purple maakte er de rocksong ‘Smoke On the Water’ over. Het festival is 

enorm gegroeid en commercieel geworden. Tientallen van die concerten in 

de Zwitserse plaats aan het meer van Genève zijn op dvd uitgebracht door Ea-

gle. Deze uitgave is bijzonder. Twee keer drie kwartier krijgen we Tori Amos te 

zien aan weerskanten van de muur die haar van onbekend Engels artieste tot 

de diva van de feminiene luisterrock maakte. We krijgen de complete Little 

Earthquakes, haar debuutplaat en veel toegiften die spontaan zijn en fris. Was 

ze maar zo gebleven, de ontsnapte domineesdochter. Maar helaas, haar bele-

rend geworden feministische religie uit zich in een nieuwe eeuw vooral in 

zwaar opgetuigde conceptalbums.
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