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Ton de Leeuw: 
portret van de componist als jongeman

Interview door Peter Peters, bewerkt en geannoteerd door 
Klaus Kuiper, in opdracht van de 

Capaciteitsgroep Muziekwetenschap, Universiteit van Amsterdam.

Aanleiding voor deze publicatie is de viering van de 85ste geboortedag van Ton de Leeuw, 
tevens zijn 15de sterfjaar. Daartoe organiseert Stichting Babel een muziekfestival op diverse 
locaties in Breda en Tilburg, van 16 t/m 27 november 2011. In dit festival staan niet eerder 
uitgegeven en gespeelde composities van Ton de Leeuw centraal. Het merendeel van deze 
werken heeft Ton de Leeuw gecomponeerd tijdens zijn verblijf in Breda. Deze publicatie is 
onderdeel van dit project.
  In het interview komen de jaren van De Leeuws ontwikkeling als componist 
aan bod, ongeveer de periode 1945-1955. Een centraal thema is De Leeuws gevoel geïsoleerd 
te zijn in het Nederlandse muziekleven; als jong componist in Breda had hij geen contact met 
het muziekleven in de Randstad, en zijn generatiegenoten boden hem geen stimulans. De 
generatie na hem (Andriessen, Schat, Van Vlijmen) opereerde volgens hem als een collectief, 
waardoor zij gemakkelijker voet aan de grond kreeg. Zijn periode in Parijs bij Messiaen 
komt aan bod, evenals zijn ervaringen bij Gaudeamus en zijn concerten als pianoduo met 
Willem Adriaansz. De Leeuw spreekt uitgebreid over zijn zoektocht naar een eigen stijl van 
componeren; ook belicht hij zijn ambivalentie ten opzichte van Stockhausen, Boulez en het 
serialisme. Hij doet interessante uitspraken over de Nederlandse elektronische muziek in de 
jaren vijftig, onder andere over zijn verhouding met Badings.
  Dit interview werd gehouden in Bilthoven op 27 en 28 oktober 1995, in het 
kader van een Oral History Project van het Walter Maas Huis (voorheen villa Gaudeamus).*1 Ik 
heb gebruikgemaakt van een ongeredigeerde transcriptie van deze tekst. In deze transcriptie 
kwamen niet alleen her en der schrijffouten voor, maar ook interpretatiefoutjes. Bijvoorbeeld 
werd ‘etnomusicoloog’ getranscribeerd als ‘betonmusicoloog’. Bovendien is het een 
letterlijke transcriptie van spreektaal, met niet alleen veel ‘ehh, ja... laten we daar nog eens op 
terugkomen’ en dergelijke, maar Ton de Leeuw gebruikte ook veelvuldig stoplappen als ‘dus 
eigenlijk als het ware’. Het verwijderen van deze stoplappen bleek nauwelijks grammaticale 
schade aan de tekst toe te brengen. Ik heb de tekst met ongeveer tweederde ingekort en 
daartoe de vragen eruit geschreven, respectievelijk in de tekst verwerkt. Het resultaat is een 
geredigeerde monoloog van Ton de Leeuw, waar nodig van noten voorzien.
  Ik dank Willem Adriaansz, Rokus de Groot en Helen Metzelaar voor hun waarde-
volle adviezen.

Klaus Kuiper

* Audiobestanden van dat interview (collectie Nederlands Muziek Instituut, Den Haag) zijn te vinden op 

de website www.tondeleeuw.nl > Audio & Video > Audio [geraadpleegd 24 augustus 2011].
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Vroege jaren
In het begin van de oorlog woonde ik met mijn 
familie in Rotterdam. We zijn daar weggebom-
bardeerd en rond 1942 zijn we naar Breda ge-
vlucht. Toen de oorlog afliep was ik achttien jaar. 
De contacten tussen het zuiden en het noorden 
waren heel schaars: je had toen een beetje dezelf-
de frustraties die je vandaag nog vindt, Noord-
Zuid. Destijds merkte je dat duidelijker omdat je 
moeilijk in het noorden kon komen. Ik heb zelfs 
mijn opleiding in het zuiden gehad.
Van het allereerste begin was ik muzikaal zeer 
geïnteresseerd, om niet te zeggen gebiologeerd 
door muziek. De verhalen in de familie gaan 
terug tot mijn wiegentijd: als ik lag te krijsen 
in de wieg kon alleen muziek me stil krijgen. 
Heel merkwaardig. Een soort biologische aan-
trekkingskracht tot muziek. Dat betekent dat 
ik, heel natuurlijk, altijd muziek heb gemaakt.
Mijn zusje gaf de eerste pianolessen toen ik vier 
was. Mijn ouders waren semi-beroepszangers. 
Op mijn achtste jaar begonnen mijn eerste 
stukjes te komen, die ik gelukkig niet meer kan 
terugvinden. Toen al had ik de neiging om zelf 
muziek op te schrijven. Dat was voor mij veel 
spannender dan spelen, want ik had aanleg om 
piano te spelen. Studeren was niet nodig, ik kon 
vrij snel stukken in de vingers krijgen. Maar als 
ik twee of drie keer zo’n stuk gespeeld had, hoef-
de het voor mij niet meer. In de jaren veertig was 
het repertoire beperkt: dat was Bach, Beethoven, 
Brahms, Mozart en zo. Als je geïnteresseerd bent 
in nieuwe muziek, ben je gauw uitgekeken, dan 
heb je alle sonates doorgespeeld.
Men heeft mij toen pianist willen maken. Ik 
was zo jong dat mijn ouders dat allemaal re-

gelden. We zijn na de oorlog met zijn drietjes 
naar Rotterdam getogen om te kijken of ik daar 
compositie kon studeren. De toenmalige di-
recteur zei toen: ‘die jongen kan zo goed piano 
spelen, je moet hem piano laten doen.’ Er be-
stond nog geen conservatoriumopleiding voor 
compositie.
Zodoende ben ik direct na de oorlog eerst bij 
Badings en later bij Messiaen terechtgekomen. 
Ik heb staatsexamens gedaan bij Louis Toe bosch, 
die woonde in Breda; een heel bijzonder figuur. 
Ik denk dat als hij in het noorden geleefd had, 
hij veel meer betekend zou hebben in het Neder-
landse muziekleven. Hij heeft mijn allereerste 
orkestwerken uitgevoerd. Ik heb dat toen mis-
schien onderschat, het leek me zo gewoon. Ik 
was een knaapje van twintig jaar, schreef mijn 
eerste compositie voor orkest,1 en hij heeft die 
onmiddellijk uitgevoerd; hij dirigeerde het toen-
malige Tilburgs symfonieorkest. Wouter Paap 
kwam naar Breda om die allereerste uitvoering 
van mijn Concerto Grosso te recenseren.2 Dat was 
leuk van hem, hij ging overal naar toe. Hij had 
een brede belangstelling, maar was beperkt in 
zijn horizon. De toon van zijn recensie was wel-
willend paternalistisch.3 En een jaar daarna heeft 
Toebosch ook Treurmuziek in Memoriam Willem 
Pijper onmiddellijk uitgevoerd.4

In die tijd waren er nog maar weinig referen-
tiekaders voor mijn componeren. Ik kende wat 
ik opving van de radio: Bartók, Hindemith. De 
Duitse naoorlogse belangstelling voor Webern 
was nog maar in het allereerste beginstadium. 
Pas bij Messiaen hoorde ik voor het eerst mu-
ziek van Webern, in 1950. Wat Nederlandse 
muziek betreft was ik alleen geïnteresseerd in 

1 Ton de Leeuw, Concerto Grosso (1946) voor strijkorkest.

2 Wouter Paap, ‘Zuid-Nederlandsche avond van het Tilburgs Stedelijk Orkest’, Mensch en Melodie 2/5 (mei 

1947), 149-150.

3 Ibid.: ‘De jongste generatie werd vertegenwoordigd door den 21-jarigen componist Anton de Leeuw uit Breda 

met een Concerto Grosso voor strijkorkest. De Leeuw volgt hier de paden, welke door Hindemith in zijn jeugd 

betreden werden. Het spel-element, dat deze vorm met zich meebrengt, is wel aanwezig, maar het wordt 

herhaaldelijk onderdrukt door de problemen, welke de jonge componist in dit stuk nog niet tot een oplossing 

kon brengen. De melodieën zijn merendeels stug, de harmonische complexen, die door de lineair ingestelde 

schrijfwijze ontstaan, klinken dikwijls wrang. Maar de verbeten ernst, waarmee in dit partituurtje zonder een 

zweem van behaagzucht te werk wordt gegaan, wekt het vertrouwen, dat de Leeuw al componeerende wel 

een uitweg zal vinden uit het labyrint, waarin hij thans nog verkeert. Hij bezit talent, hetgeen o.m. blijkt uit 

een goeden kijk op de muzikale vormen. Dit werk is eigenlijk nog niet rijp om in het openbaar uitgevoerd 

te worden, maar voor den componist is deze uitvoering ongetwijfeld leerzaam geweest. En het T.S.O. heeft 

hiermee bewezen, dat het energie en lust bezit, om de jonge componisten daadwerkelijk tegemoet te treden.’

4 Ton de Leeuw, Treurmuziek in memoriam Willem Pijper (1948) voor orkest. 
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Pijper. Ik wilde bij hem studeren, maar toen ik 
de stoute schoenen aantrok om hem te bezoe-
ken, was hij overleden.
Daarna was Badings de enige componist die qua 
vakmanschap indruk op mij maakte. Hij was 
door de politieke omstandigheden een beetje 
teruggetrokken, hij woonde ergens in Vierhou-
ten als ik het me goed herinner.5 Ik heb daar een 
paar jaar les gehad en veel geleerd op het gebied 
van orkestratie en vakmanschap. Muzikaal heeft 
hij me niet beïnvloed; ik was veel meer geïnteres-
seerd in Pijper. Ik kan me herinneren dat ik van-
uit Parijs, toen ik bij Messiaen werkte, een keer 
een enthousiaste brief schreef over een stuk van 
Pijper, en dat hij daar koeltjes op reageerde. Ach-
teraf heb ik in die tijd het meeste geleerd van die 
uitvoeringen door Toebosch met het Tilburgs 
Symfonieorkest. Het is belangrijk dat je gecon-
fronteerd wordt met het klinkende resultaat van 
je eigen stukken. Dat geldt ook vandaag nog: een 
dirigent die het zou wagen om een jongetje van 
zeventien, achttien jaar met het orkest te con-
fronteren... Toebosch was geen pedagoog, maar 
ik had dat ook niet nodig. Hij gaf me gewoon 
de boekjes, en als ik bij hem kwam, gingen we 
improviseren. Hij had een leuk orgeltje staan in 
de huiskamer en ik ging achter de piano zitten. 
Echt muziek maken en geen theoretisch gedoe. 
Dat is een enorme stimulans geweest.

Het Bredase muziekleven
Ik woonde in Breda, en als jonge componist 
van zo rond de twintig verkeerde ik in een to-
taal isolement, die eerste jaren na de bevrijding. 
Zodra ik wat nieuwere stukjes begon te spelen 
was daar niemand die mij kon volgen, zelfs 
mijn familie niet. Ik ging naar de concerten die 
Toebosch gaf met zijn nieuwe dingetjes en ook 
andere muziek. Ik ben een tijdje recensent in 
Breda geweest van het dagblad De Stem. Dat 
heb ik niet lang volgehouden. Al gauw belden 
de notabelen van de stad de redactie op: ‘ja, 

maar, kun je dat wel laten schrijven?’ Ik recen-
seerde het bekende repertoire dat in Breda werd 
gegeven; daar zaten ook recitaltjes van [bari-
ton] Laurens Bogtman [1900-1969] bij – van 
alles. Vanaf die tijd ga ik nooit naar concerten 
als het niet nodig is. Ik luister liever naar mu-
ziek thuis, bij mezelf.

Collega’s en tijdgenoten
Toen ik in contact kwam met Gaudeamus, werd 
ik me bewust van andere jonge componisten 
en hoe die bezig waren.6 [Pianist en musico-
loog] Willem Adriaansz [1921] was een be-
langrijke figuur in die tijd voor mij: hij voerde 
muziek van mij uit, ook met mij samen als pi-
anoduo. Hij woonde toen in Maartensdijk en 
was al betrokken bij Gaudeamus als pianist. Ik 
weet vrijwel zeker dat hij mij daar naartoe ge-
haald heeft. En het trof dat ook Wolfgang Fort-
ner hier bij Gaudeamus was, in 1947-1948. Hij 
was enthousiast over mijn muziek. Ik speelde 
hem stukken van mij voor. Fortner kwam uit 
Darmstadt, Duitsland. Hij was een generatie 
ouder, een bekende componist. Hij was toch 
een bepaalde autoriteit. En het feit dat hij mijn 
muziek zo goed vond, is ook direct er de oor-
zaak van geweest dat ik door de Internationale 
Ferienkurse für Neue Musik ben uitgenodigd 
om mijn stukken in Darmstadt te brengen.  
Toen bij Gaudeamus zag ik ook die andere 
jongens van mijn generatie: Jaap Geraedts, 
Henk Stam was erg belangrijk, Ludwig Otten, 
Wim Franken, Sas Bunge. Jurriaan Andriessen 
kwam niet vaak. Hij had vrij veel succes in het 
noorden; misschien had hij Gaudeamus niet 
nodig. Er waren ook wat Limburgse compo-
nisten, zoals Matty Niël. Die heeft heel gauw 
afgehaakt; hij voelde zich bij Gaudeamus niet 
thuis. Maar ik wel. Het is prettig als je kunt 
praten met collega’s die iets doen wat je zelf 
ook doet, en dat je stukken worden uitge-
voerd door figuren als Willem Adriaansz en 

5  Van 1941 tot 1945 was Badings directeur van het Koninklijk Conservatorium, na het door de Duitsers 

afgedwongen vertrek van de Joodse componist, muziekpedagoog, muziekcriticus en dirigent Sem Dresden 

(1881-1957). Bovendien was Badings lid van de Nederlandsche Kultuurraad. Daardoor kreeg hij na de oorlog 

korte tijd een beroepsverbod, dat in 1947 werd ingetrokken. 

6  Organisatie ter bevordering van de Nederlandse nieuwe muziek, opgericht door Walter Maas (1909-1992) en 

Henk Stam, genoemd naar villa Gaudeamus te Bilthoven. De villa is in 1924 gebouwd voor de Nederlandse 

componist Julius Röntgen (1855-1932). Walter Maas bewoonde de villa sinds de Tweede Wereldoorlog, en 

vestigde daar de gelijknamige stichting. Ook de Gaudeamus Muziekweek vond hier jarenlang plaats.
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Jos Verkoeyen.7 Die hebben ontzettend veel 
gedaan, en ook bijvoorbeeld Ali Boslooper 
[1921-2001], de zangeres. Zij heeft toen Ril-
ke-liederen van mij gezongen.8 Elke keer dat 
je de eerste keer een eigen stuk hoort, is heel 
belangrijk. Als je het één keer gehoord hebt, 
weet je wat de relatie is tussen wat je op papier 
schrijft en hoe het klinkt. Het kon me niet zo-
veel schelen wat andere mensen daarvan von-
den. Ali heeft het toen allemaal gedáán, met 
veel enthousiasme, maar als ik nu naar die 
partituur kijk, ligt het allemaal veel te hoog.9

Rond 1950 kwam er een beetje verwijtende 
toon van sommigen van mijn collega’s. Die zei-
den: ‘goh jongen, ga jij nou ook modieus doen’, 
toen ik wat moderner ging schrijven. Ook in 
de tijd dat ik wél in dezelfde stijl schreef als zij, 
had ik het gevoel dat de muziek van mijn col-
lega’s te weinig intens was, te weinig echt met 
je bloed geschreven. Van een stijl was eigenlijk 
geen sprake: het gemiddelde van alles wat wij 
toen schreven lag in de buurt van de klassieke 
modernen uit de eerste helft van de eeuw. Bij de 
ene wat meer Frans georiënteerd, bij de ander 
wat meer Duits. Twaalftoonstechniek of seriali-
teit was nog niet aan de orde.
De muziek van mijn generatiegenoten was een 
beetje pretentieloos. Het waren leuke muzikan-
teske stukken. En we moeten niet vergeten dat 
toen het begrip ‘nieuw’ totaal anders was dan 
wat we er vandaag onder verstaan. Zodra je een 
wat dissonant akkoord schreef zat je al aan de 
moderne kant. Vooral bij de oudere generatie 
leefde het idee: de oorlog is voorbij en we moe-
ten nu weer doorgaan waar we gebleven waren 
in 1939. Er was aan de andere kant een enorme 
drang om nieuwe dingen te gaan doen, die her-

wonnen vrijheid uit te oefenen – dat zeg ik ook 
in mijn boek over de muziek in de twintigste 
eeuw.10 Tegelijkertijd zie je bij de oudere gene-
ratie die continuïteit: er waren toen natuurlijk 
concerten waarin Nederlandse componisten 
werden gespeeld, en die hoorde ik wel. Van Del-
den werd veel gespeeld, Flothuis, Henkemans, 
dat was wel degelijk regelmatig te horen. Ook 
mensen als Strategier; Jan Mul, die ook recen-
seerde. Maar het was wel duidelijk dat het een 
andere wereld was dan de mijne. Afgezien van 
een enkele figuur als Henkemans, die nog een 
zekere vitaliteit had, lag de nadruk zoveel op 
het muzikanteske, dat die muziek weinig in-
vloed op mij uitoefende. Ik was met zoveel an-
dere dingen bezig dat ik hun werk gewoon voor 
kennisgeving aannam. Ik ving wel wat echo’s 
op van de concerten die in Amsterdam werden 
gegeven met stukken van Daniël Ruyneman, 
de Vereniging van Hedendaagse Muziek.11 Dat 
leek mij heel interessant. Hoe de muziek van 
die oudere generatie ontvangen werd, wat voor 
een rol die speelde, wist ik alleen via Mens en 
Melodie.

Componeren en concerteren
Ik kan alleen over mezelf spreken. Ik was be-
zig om mijn eigen taal te vinden. Ik herken nu 
nog dingen van vroeger, zeer intensief, met het 
bloed onder je nagels vandaan stukken schrij-
ven en heel hard er mee bezig zijn. Mijn eer-
ste grote voorbeelden van moderne muziek 
waren inderdaad Pijper, Bartók, Hindemith 
in iets mindere mate, Honegger en iets later 
Messiaen. Wij waren toen bezig dat allemaal 
te veroveren. Eerst dát, voordat je verder komt. 
Maar dat ‘verder’ was op dat moment nog een 

7 Jos Verkoeyen (1914-2000) was eerste concertmeester van het Radio Kamerorkest. Van 1956 t/m 1975 was hij 

leider van het Gaudeamus Kwartet, dat vele Nederlandse strijkkwartetten in première bracht.

8 Ton de Leeuw, Die Weise von Liebe und Tod (1948) voor hoge stem en piano.

9 Uit een recensie: ‘Het concert werd besloten met een liedercyclus van Ton de Leeuw: “Die Weise von Liebe 

und Tot des Cornets Christoph Rilke”. Van dit moeilijke werk gaf de sopraan Ali Boslooper een magnifieke 

vertolking, begeleid door de pianist Willem Adriaansz. Het was verheugend te constateren dat de aandacht 

van het auditorium gedurende dit zware programma niet verslapte.’ Onbekende auteur, ‘Instrumentaal 

Quintet gaf concert voor leden’, Utrechts Nieuwsblad 58/65 (17 juli 1950), 3.

10 Ton de Leeuw, Muziek van de twintigste eeuw: een onderzoek naar haar elementen & structuur, Utrecht: 

Oosthoek, 1964.

11 In 1930 organiseerde Ruyneman in het Amsterdams Muzieklyceum een serie van vier concerten, waarin een 

overzicht werd gegeven van moderne Duitse, Tsjechische en Oostenrijkse kamermuziek. Deze concerten 

leidden tot de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Hedendaagse Muziek. Ruim dertig jaar, vanaf 

de oprichting in 1930 tot 1962, was Ruyneman de stimulator van deze vereniging.
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volstrekt duister gat. Misschien waren we te 
jong op dat moment. Kijk, als we het hebben 
over die inhaalbehoefte, zoals ik dat in mijn 
boek schrijf, dan heb ik het toch voornamelijk 
over Duitsland. In Nederland, en in bijna alle 
andere landen speelde dat minder. Ik denk dat 
je in alle landen van Europa hetzelfde beeld 
van continuïteit als in Nederland ziet. Je kunt 
heel incidenteel een Karel Goeyvaerts noemen 
in België en een Pousseur, maar in feite was er 
in Frankrijk buiten Boulez niemand. Spanje, 
Griekenland, Portugal, Finland, je kunt noe-
men wat je wilt, het gebeurde nergens. Terwijl 
in Duitsland veel meer speelde: de frustraties, 
het schuldgevoel, het weer de eerste willen zijn. 
De geldstromen die werden gecreëerd, het fa-
natisme, dat misschien incidenteel was, maar 
dat je toch snel in Duitsland vindt, dat gevoel 
van ‘we moeten de wereld veroveren.’ Ik bedoel 
dat niet negatief, maar dat typische, een beetje 
Wagneriaanse idee, dat hadden wij niet.
En dat bestond in Frankrijk ook niet. Kijk, Bou-
lez was razend op zijn Franse collega’s, daarom 
is hij uit Frankrijk weggegaan. Hij was ook zo’n 
fanaticus. Hij is daarom naar Duitsland gegaan. 
Maar verder was het hele Franse muziekleven 
net zoals hier.
Er was toen een enorme behoefte om muziek te 
schrijven die het publiek direct aansprak. Mens 
en Melodie is vanuit diezelfde houding ontstaan. 
Muziek was in de oorlog belangrijk geweest en 
die houding bepaalde ook het klimaat, die eer-
ste vijf jaar na de oorlog. Maar ik heb nooit de 
behoefte gehad om muziek te schrijven die leuk 
klinkt voor het publiek. Dat speelde geen rol. Ik 
denk dat het ligt in een zekere richtingloosheid 
na de oorlog. Je moet eerst alles veroveren, je 
eerste indrukken, en dan zie je wel verder.
Stockhausen en Boulez kende ik nog niet en wat 
mijn Nederlandse collega’s schreven, was een 
beetje pretentieloos zoals ik al zei. Van die hele 
generatie ben ik de enig overgebleven compo-
nist. De andere jongens hadden veel talent, maar 

het waren meer muzikanten dan componis-
ten. Dat vind ik nog steeds. Als iemand na zijn 
dertigste jaar niet meer componeert, dan is het 
blijkbaar niet meer nodig. Dan kun je nog wel 
leuke stukjes schrijven voor een culturele vereni-
ging of zo, maar dat is een andere benadering. 
Het echte componist zijn, die gedrevenheid, dat 
heb ik niet aangetroffen. Een heel klein beetje bij 
Henk Stam; die jongen was heel begaafd, maar 
hij is, om redenen die ik niet weet, een beetje 
doodgelopen als componist. Henk Stam reisde 
in 1948 naar Darmstadt. In een stuk daarover in 
Mens en Melodie is hij heel gereserveerd over de 
ontwikkelingen daar.12 Die reserve was hier toen 
algemeen. Pas vanaf het moment dat Kees van 
Baaren die richting propageerde werd het an-
ders. Ik was ook terughoudend omdat ik moeite 
had met de mentale houding van die twaalftoon-
figuren. Dat zware Duitse expressionisme lag mij 
helemaal niet, toen al niet. Ik had niks tegen de 
techniek als zodanig, maar ik zag daar op dat 
moment absoluut het nut niet van in, evenmin 
als mijn leeftijdsgenoten.
Men zag het geloof ik als een Duitse aangelegen-
heid. Neem nou zo’n boekje van Henk Stam uit 
1953, met een soort afrondend hoofdstuk over 
de muziek van de toekomst.13 Hij zet daarin 
Schönberg en Carl Orff tegenover elkaar. Carl 
Orff is de muziek van de toekomst, democra-
tische muziek, tegenover Schönberg die vanuit 
de aristocratie opereert. Dat hij in 1953 met 
Orff op de proppen komt als een componist 
van de toekomst is vanuit ons huidig perspec-
tief gezien ondenkbaar.
Ik was het daar niet mee eens, hoor. Ik was ken-
nelijk nog te veel bezig mijn eigen weg te zoe-
ken. Wat me wel interesseerde was Pijper met 
zijn kiemceltechniek – misschien niet zozeer 
stilistisch, als wel technisch.14 Tot en met mijn 
Sonate voor twee piano’s, dat is in 1950-1951.15 
Dit alles is absoluut niet negatief bedoeld; het is 
gewoon een constatering. Een constatering van: 
‘ja, je staat er toch alleen voor.’

12 Henk Stam, ‘Hedendaagse muziek in Duitsland’, Mens en Melodie 3/9 (september 1948), 273-276. 

13 Henk Stam, Inleiding tot de hedendaagse muziek, Haarlem: Erven F. Bohn, 1953.

14 Motivische doorwerkingstechniek, waarbij alle muzikale ontwikkeling wordt afgeleid van één groepje van 

tonen, zoals uit een zaadje (kiemcel) een hele plant voortkomt. Ton de Leeuw schrijft over Pijper: ‘Zijn 

kiemceltechniek is verre van genetisch, en bestaat veel meer uit een additieve aaneenschakeling van dezelfde 

of verwante losse motiefjes’ De Leeuw, Muziek van de twintigste eeuw, 10.

15 Ton de Leeuw, Sonata (1950) voor twee piano’s.
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Er waren wel mensen die ongeveer in hetzelfde 
stijltje werkten, maar het was toch vooral een 
groep individualisten die allemaal hun eigen 
ontwikkeling doormaakten. Je kunt in die zin 
niet spreken van een Gaudeamusstijl. Er was 
een Gaudeamusbinding, geen stijl. Die binding 
liep via Walter Maas; zijn betekenis is enorm 
geweest, hij heeft iets doorbroken van de heer-
sende gezapigheid. Hij kon deuren openmaken, 
wat wij als componisten nooit konden; hij bel-
de iedereen. Wij weten allemaal hoe legenda-
risch dat ging; hij had contacten bij het minis-
terie, overal had hij contacten; als hij mensen 
nodig had dan zette hij die in. Als Walter er niet 
was geweest, dan denk ik dat de ontwikkeling 
hier veel later op gang gekomen zou zijn. Ik kan 
niet zeggen of dat ook voor mij persoonlijk het 
geval is omdat ik het geluk heb gehad om ener-
zijds in Parijs te zijn geweest en anderzijds om 
heel vroeg op een heel ander spoor te zijn geko-
men, dat van de Aziatische muziek.
Walter ging de boer op en organiseerde con-
certen. We hadden veel reisconcerten. Daar 
werden onze stukken gespeeld, van Nijmegen 
tot Groningen tot Breda, overal. We speelden 
onze eigen werken. Tot het midden van 1955 
gingen wij de boer op voor een minimum-
loon, met een broodje kaas tevreden, stukken 
spelen overal, en lezinkjes houden. Dat speel-
de voornamelijk in culturele kringen in het 
land, met goedwillende mensen. Dat werd dan 
best leuk ontvangen, maar er was niet echt een 
relatie. Ik heb veel plezier gehad met Willem 
Adriaansz. We hadden een concert in Breda, 
we speelden mijn Sonate voor twee piano’s. Er 
zat zo’n rij notabelen op de eerste rij, zo ty-
pisch provinciaals hoe je dan ontvangen wordt 
– met zo’n concert van moderne muziek. We 
keken elkaar aan en hebben de grootste moeite 
gehad om niet in lachen uit te barsten. We za-
ten te schokken onder het spelen. We vonden 
het allemaal leuk om te doen en het was voor 
ons een goede ervaring – voor mij ook trou-
wens – om te spelen.

Een andere keer met Wil[lem Adriaansz] waren 
we een stuk vergeten van ons programma, we 
hadden de bladmuziek niet bij ons. Toen heb-
ben we een stuk geïmproviseerd van een quasi-
Braziliaanse componist. Niemand die er iets 
van gemerkt heeft. Het publiek was in die tijd 
ook niet echt bezig met dat soort muziek. Men 
beperkte zich tot zeer gangbaar repertoire; het 
publiek was sterk cultureel geconditioneerd.

Nieuwe impulsen
Ik ben in 1949 naar Parijs gegaan, naar Olivier 
Messiaen. Ik had het gevoel ‘er moet nu iets 
anders gebeuren’. Ik ben daartoe gestimuleerd 
door een schrijver, Pieter van der Meer de Wal-
cheren.16 Dat was een bijzondere man, die lang 
in Parijs heeft gewoond. Hij was sterk betrok-
ken bij de Franse communistische beweging, is 
later als door een bliksemslag getroffen – zoals 
Paulus [Handelingen 9: 3-4] – bekeerd tot het 
katholicisme bij het horen van een hoogmis in 
de Notre Dame in Parijs. Een sterke estheet, 
die toen helemaal in de katholieke kringen van 
Claudel, Jacques Maritain en Léon Bloy is te-
rechtgekomen. Door de oorlog was hij in Breda 
beland en hij werd mijn baken in die tijd. Bij 
hem was het voor het eerst echt mogelijk om te 
praten over interessante dingen; niet alleen over 
muziek, want hij was geen musicus, maar over 
alles. Hij organiseerde bij hem thuis cursusjes 
over filosofie, hij had dichters over de vloer; dat 
was heel belangrijk voor mij. Hij heeft mij ver-
halen verteld over Parijs, waar hij een enorme 
nostalgie voor had. Parijs werd voor mij het 
paradijs.
Later zijn hij en zijn vrouw uit elkaar gegaan; 
met goedkeuring van Rome zijn ze beiden in 
het klooster gegaan. Daar zijn ze ook overle-
den.17 Hij was een van de eersten die groot en-
thousiasme uitte voor mijn Sonate voor twee 
piano’s. Echt een figuur die boven alles uitstak 
wat ik in Nederland kende. Mijn muzikale con-
tacten bleven beperkt tot muziek en hij had een 
veel bredere blik op de dingen. Breda werd voor 

16 Jhr. Petrus (Pieter) Balthazar Albertus van der Meer de Walcheren (1880-1970): Nederlands dichter, schrijver 

en monnik. Onder invloed van de Franse schrijver Léon Bloy bekeerde hij zich in 1911 tot het rooms-

katholicisme. Hij had een grote invloed op jonge katholieke Nederlandse schrijvers in het interbellum zoals 

Jan Engelman, Anton van Duinkerken en Albert Helman. De laatste schreef ook zijn biografie.

17  De scheiding (ieder in een ander klooster) beviel hen slecht; in 1936 traden zij beiden uit om zich te herenigen. 

Na de dood van zijn vrouw in 1953 ging Van der Meer de Walcheren opnieuw het klooster in, waar hij in 1956 

tot priester werd gewijd.
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mij erg benauwd. Ik gaf pianolesjes en theorie-
lessen, leidde op voor staatsexamens. Ik was 23 
jaar en had leerlingen van dertig in de klas zit-
ten. Ik ben toen naar Parijs gegaan en heb daar 
een jaartje bijgetankt bij Messiaen. 
Het was meer een analyseklas dan een echte 
compositieklas. En ik heb daar eerlijk gezegd 
niet zo veel aan gehad, behalve morele steun. 
Hij droeg alles aan wat in die tijd nieuw was. 
Maar ook oudere dingen. Hij heeft Beethoven 
geanalyseerd, Webern, natuurlijk de vogeltjes, 
maar ook Hindoeritmes kwamen aan bod. 
Mijn Frans was toen nogal gebrekkig, zoals bij 
de meeste van mijn klasgenoten. Het waren 
bijna allemaal buitenlanders. Messiaen mom-
pelde zo wat achter die piano, deed niet zo 
veel moeite. Mijn goede contacten met Messi-
aen zijn van later. In die tijd was hij vooral een 
voorbeeld; alweer een vent die bezig was met 
andere dingen dan gebruikelijk. En dat hij heel 
geïnteresseerd was in oosterse dingen sprak me 
toen ook al aan.
Het was wel een stap. Ik had geen geld, ik 
kwam in Parijs met bijna niks op zak, ik leefde 
van leuren met advertenties, van een zinnetje 
spreken in een hoorspel en spelen in een café. 
Maar het was gewoon heerlijk, een fantasti-
sche tijd. En toen kwam ik terug met die Sona-
te voor twee piano’s. Die is geschreven in een 
traditionele stijl, veel Bartók zit er in als idi-
oom. Maar de techniek, de kiemceltechniek, 
is verder dan wat Pijper mij leerde, omdat ik 
de kiemceltechniek niet alleen zeer rigoureus 
toepaste, maar bovendien ook ritmisch, niet 
alleen melodisch.

Gaudeamus
Ik kwam in 1950 terug uit Parijs, en wilde niet 
meer naar Breda terug. De confrontatie met 
het Nederlandse muziekleven was moeizaam, 

en ik was op zoek naar werk. Walter Maas zei: 
‘kom dan naar Bilthoven’. Dat heb ik gedaan 
en ben in dat componeerhuisje aan de over-
kant gaan wonen.18 Daar heb ik anderhalf of 
twee jaar gewoond. In dat opzicht was Gaude-
amus een redding, want ik had dan toch iets 
om handen. Ik was bezig met de stichting, met 
dingetjes op te richten en mee te denken hoe 
zo’n interne organisatie moest functioneren, 
met de relaties naar buiten toe als het ging om 
concerten en het spelen op die reisconcerten. 
Er was best wat werk te doen. Dat deden we 
gratis. Maar ik mocht ook wel gratis wonen. 
Ik was in de kost en in ruil daarvoor deed 
ik werk. Ik heb ooit een keer van Walter een 
rijksdaalder gekregen en daar was ik heel blij 
mee. Er was in die tijd nog geen geld en je nam 
met niks genoegen.
Vanuit Gaudeamus ben ik gaan zoeken naar 
werk in het westen. Dat waren mijn eerste con-
tacten met West-Nederland. Want wat ik van 
het westen kende was niet het muziekleven. 
Hoogstens namen die ik via Mens en Melodie 
of via andere relaties te horen kreeg, en hun 
muziek, die me niet zo heel erg aansprak. En 
dan was er het economische verschil. Na de 
oorlog werden de open gekomen posten in het 
muziekleven – bij de radio, de pers, de institu-
ten die werden opgericht – alle bezet door de 
generatie voor mij, de tien jaar ouderen. Toen 
ik daar binnen kwam was er geen werk. Wat 
ik deed was pianolesjes geven, links en rechts. 
Dat heeft vier jaar geduurd en toen pas kreeg 
ik voor het eerst een echte baan, toonmeester 
bij de radio.19

Ik ben vrijwel vanaf het begin bij Donemus 
aangesloten geweest als componist en dat was 
heel praktisch natuurlijk.20 Maar ik dacht ook 
wel: ze doen maar. Op een goede dag begin 
jaren vijftig zei iemand tegen mij: ‘je moet 

18 Tuinhuisje bij villa Gaudeamus. Julius Röntgens zoon Frants, de ontwerper van de villa, had het gebouwtje 

oorspronkelijk voor zichzelf als atelier gebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog hebben diverse componisten 

er gebruik van gemaakt op uitnodiging van de stichting. Het zou een replica zijn van een verdwenen 

componeerhuisje dat Edvard Grieg bezat in Troldhaugen bij Bergen (Noorwegen).

19 Toonmeester (Duits: Tonmeister) is een indertijd veel gebruikt germanisme voor klankregisseur c.q. 

geluidstechnicus.

20 Donemus (Documentatiecentrum Nederlandse Muziek) houdt zich bezig met het documenteren en uitgeven 

van hedendaagse muziek, gecomponeerd in Nederland. Donemus werd in 1947 opgericht om de scheppende 

Nederlandse toonkunst in binnen- en buitenland te steunen en te bevorderen door het aanleggen van een 

bibliotheek en documentatiemateriaal op grammofoonplaten, geluidsbanden (tegenwoordig cd’s). Op 1 

januari 2008 is Donemus opgegaan in Muziek Centrum Nederland.
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je laten aansluiten bij de BUMA, dan krijg je 
auteursrechten.’21 En ik dacht: ‘nou waarom 
niet’, tenslotte had ik geen baan of iets, laten we 
het proberen. Toen kreeg ik een briefje terug 
waarin ze schreven dat het prima was en dat ze 
mij verzochten om een fuga te schrijven, vier-
stemmig, en je moet dit en dat, waarop ik een 
briefje terug schreef: ‘nou, dan maar niet hè’. Ik 
heb dat niet gedaan. Dat geeft een beetje mijn 
houding aan. Ik vind het allemaal best, maar ik 
ga geen fuga schrijven.

Tweestrijd in Darmstadt
In 1953 schreef ik een stuk in Mens en Me-
lodie over mijn bezoek aan Darmstadt.22 Ik 
had toen al de neiging de subjectieve reacties 
als componist te scheiden van een journalis-
tieke of muziekwetenschappelijke benadering. 
Maar wat mij bij herlezing opvalt is dat ik een 
aantal namen citeer, waaronder de mijne om-
dat ik werd uitgevoerd daar.23 Van die namen 
zijn er maar drie die wij nu nog kennen, van de 
seriële musici – Stockhausen, Boulez en Nono. 
De andere namen kennen we niet meer. Dat 
waren toen de jonge componisten, maar die 
hebben zich niet verder ontwikkeld in seriële 
richting, sommige wel in andere richtingen. 
Hoewel ik iets verderop in die beschouwing 
zeg dat die seriële kant heel belangrijk gaat 
worden, zag ik het vooral als potentie voor 
wat verder zou gaan gebeuren. Want we moe-
ten niet vergeten dat in die tijd Stockhausen, 
Boulez en Nono hele jonge knapen waren, die 
hadden net hun eerste werken geschreven die 
niet tot de beste behoren. Aan de ene kant had 
je die enorme belangstelling voor Webern en 
alles wat serieel is, en aan de andere kant toch 

nog dat open zijn, een belofte die vijf jaar later 
niet zou blijken te worden ingelost.
Toen ik in 1953 naar Darmstadt ging, maakte ik 
de eerste kerkelijke inzegening mee van Anton 
Webern in Duitsland. Althans, zo kwam het op 
mij over. Stockhausen hield daar als een soort 
hogepriester een verhaal over Webern; hij ge-
bruikte grote borden met cijfers daarop, en alle 
werken van Webern werden uitgevoerd. Er werd 
een cultus opgebouwd. En net zoals bij mijn ver-
blijf in de kring van de existentialisten in Parijs, 
kreeg ik sterk het gevoel van je moet er voor of 
er tegen zijn.24 Je hoort bij de sekte of je hoort er 
niet bij. Want onmiddellijk was het duidelijk dat 
de paar jongens die deze richting op een authen-
tieke manier opgingen, Boulez en Stockhausen, 
omringd werden door een kringetje meelopers. 
Zo vormde zich heel snel het idee van een clubje. 
Dat gevoel werd mij heel duidelijk in Darmstadt. 
Ik was daar heel ambivalent in. Aan de ene kant 
fascineerde Webern me in hoge mate; het was 
werkelijk ook één van die klappen op je hoofd 
die je krijgt als je jong bent – ik hoorde vrijwel 
alles wat toen werd uitgevoerd. Aan de andere 
kant was er de cultus eromheen die me enorm 
afstootte. Wat me in Webern aantrok waren twee 
dingen. In de eerste plaats die geweldige intensi-
teit die ik zelf ook zocht en aan de andere kant 
de soberheid. De economie van de middelen en 
de sterke eigenheid van zijn taal waren in die tijd 
een openbaring, na de indrukken die ik daarvoor 
had gehad. Maar dat gedoe er omheen stond me 
enorm tegen. Ik heb thuis een paar jaar nodig 
gehad om dat te verwerken. Pas in 1955/1956 
kwam de omslag. Door het Gesang der Jünglinge 
van Stockhausen.25 Ik heb dat stuk vrij vroeg na 
het uitkomen gehoord, in 1956, en dat gaf me 

21 De vereniging Buma (Bureau voor Muziek-Auteursrechten) werd kort na de invoering van de Auteurswet 

1912 opgericht in 1913. Buma/Stemra (Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproduktierechten voor 

Auteurs) is de belangenbehartiger van muziekauteurs (componisten, tekstdichters) in Nederland.

22  Ton de Leeuw, ‘Darmstadt: De Internationale Ferienkurse für neue Musik’, Mens en Melodie 8/8 (augustus 

1953), 258-260.

23 De Leeuw noemt Suter, Ciry, Engelmann, Schibler, De Leeuw, Kodalli, Seidel, Hambraeus, Zehden, Fricker, 

Lehmann, Boulez, Stockhausen en Nono (ibid. 259)

24 Een centrale stelling van het existentialisme is ‘L’existence précède l’essence’ (Sartre); dat wil zeggen: het 

bestaan van een mens – in een onverschillige, hem zelfs vijandige wereld – is belangrijker dan elke andere 

betekenis die aan een menselijk leven kan worden toegekend: mensen definiëren hun eigen werkelijkheid 

door hun daden. Het existentialisme was vooral in de jaren veertig van de vorige eeuw in de mode; het 

existentialisme was in haar bloeitijd niet alleen een filosofie, maar ook een levenswijze. De aanhangers 

kleedden zich bij voorkeur geheel in het zwart.

25 Karlheinz Stockhausen, Gesang der Jünglinge (1955/56) voor vijf elektronische klanksporen.
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werkelijk weer een klap op mijn hoofd. Het was 
in hetzelfde jaar dat mijn Job26 werd uitgebracht 
en ik de Prix d’Italia daarvoor kreeg.27 Ik heb 
toen nog een gesprek gehad met Stockhausen, 
want ik wist niet meer wat te doen. Aan de ene 
kant wilde ik niet doorgaan op de weg van Job. 
Ik hoor Stockhausen nog zeggen: ‘joh, je hebt er 
zoveel succes mee’, maar tegelijkertijd wilde ik 
toch met hem over mijn onzekerheid daarover 
praten, ondanks mijn afkeer van zijn hogepries-
terschap. Ik heb in de eerste helft van de jaren 
vijftig strijd gevoerd tussen die twee werelden. 
Aan de ene kant het gevoel van: dat is iets dat 
heel nieuw, experimenteel en heel fascinerend 
is, maar tegelijkertijd is het een wereld die hele-
maal tegen mijn draad ingaat. Het is expansief, 
het is die typische westerse dynamiek, ze moeten 
twintig luidsprekers hebben als ze het met vier 
kunnen doen. De monologen van Stockhausen, 
de bijna arrogante verhalen van Boulez, het was 
helemaal volgens mij dat typische ouderwetse 
westerse mentale beeld. Terwijl ik op zoek was 
naar iets heel anders. Het Oosten, Azië en de filo-
sofieën van Azië zijn daar gewoon één onderdeel 
van; ik was toen ook al bezig met Japanse dingen. 
Ik ben toen etnomusicologie gaan studeren bij 
Jaap Kunst. Ook toen al werd avant-garde ge-
lijkgesteld met agressie en met op je kop slaan. 
Karlheinz wil dat, die wil de mensen overdon-
deren. Dat is helemaal tegen mijn aard. Ik had 
moeite om die fascinatie voor het experiment en 
de avant-garde te verenigen met iets dat ik totaal 
anders wilde, op mentaal gebied. 
En uiteindelijk heeft dat na jaren aarzeling ge-
leid tot dat Eerste Strijkkwartet.28 Via dat tus-
senstapje van de Mouvements rétrogrades.29 In 
dat strijkkwartet, één van de strengste werken 
die er überhaupt in de seriële muziek te vin-
den zijn, gebruik ik hoog-seriële techniek. Niet 
op de standaardmanier, maar met toepassing 
van allerlei contrasten. Je ziet daar het streven 
naar een veel grotere intensiteit en soberheid, 
waarmee ik duidelijk afstand nam van dat 

overdreven gedoe van de serialisten en van de 
expansiezucht van de Duitse componisten en 
Boulez natuurlijk. Je krijgt een wonderlijke 
verknoping van enerzijds die oosterse menta-
liteit, het onderzoeken daarvan en de beteke-
nis daarvan voor de muziek, en anderzijds die 
buitengewoon rationele, bijna wetenschappe-
lijke benadering van muziek die het serialisme 
aankleeft. Het een sluit overigens het ander niet 
uit; in beide gevallen wordt dat beeld van die 
negentiende-eeuwse romantische kunstenaar, 
het individu dat z’n diepste zielenroerselen uit 
in de muziek, ondergraven. De muziek wordt 
als een veel objectiever fenomeen opgevat.
Ik heb nooit iets met Schönberg opgehad. Ik ben 
pas twaalftoonstechniek gaan schrijven na mijn 
eerste seriële stukken. Ik volgde niet netjes de his-
torische lijn, zoals je bij een hoop andere Neder-
landse componisten wel zag, die door die twaalf-
toonsmuziek aan het serialisme raakten via Van 
Baaren. Op het moment dat ik van het serialisme 
afstapte gingen de volgende generaties juist van de 
twaalftoonsmuziek naar het serialisme.
Otto Ketting schrijft in 1958 over Webern als 
persona non grata.30 Zijn muziek was in Neder-
land onbekend, werd niet gespeeld. Maar als er 
een plaats was waar het wel gebeurde, waar er 
belangstelling voor was, dan was het bij Gau-
deamus. Stockhausen kwam hier in Bilthoven 
en al die jongens kwamen toen later hier. Wal-
ter Maas had erg veel contacten met Darm-
stadt. We zijn vaak geneigd te denken dat het 
zo internationaal was, maar die buitenlandse 
contacten van Walter waren vooral Duitse con-
tacten. En mijn streven in die tijd was – omdat 
ik een beetje meewerkte met de ontwikkeling 
van de stichting – om dat ook uit te breiden 
naar andere landen. Daardoor is bijvoorbeeld 
Xenakis hier gekomen, die eerst helemaal niet 
wílde komen. Ik heb een half uur met hem aan 
de telefoon gezeten om hem over te halen toch 
een keer hier te komen. Dankzij mij is Xenakis 
toen hier binnengekomen.

26 Ton de Leeuw, Job (1956) radiofonisch oratorium voor solisten, koor, orkest en elektronica, op tekst uit het 

Bijbelboek Job. 

27 Een door de Italiaanse publieke omroep RAI georganiseerde internationale prijs die sinds 1948 jaarlijks wordt 

uitgereikt aan het beste radio-, televisie- en internetprogramma. De prijs is onderverdeeld in vier categorieën: 

radio, televisie, documentaires en theater.

28 Ton de Leeuw, Strijkkwartet No. 1 (1958).

29 Ton de Leeuw, Mouvements rétrogrades (1957) voor orkest.

30 Otto Ketting, ‘Anton Webern. Persona non grata in Nederland’, Mens en Melodie 13/8 (1958), 247-249.
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Electronica
Ik kwam al vroeg in aanraking met de elektro-
nische muziek. Ik heb het geluk gehad Schaeffer 
in Parijs te ontmoeten en van die concrete mu-
ziek kennis te nemen.31 Vanaf dat moment was 
ik daar hevig in geïnteresseerd en vrijwel direct 
vanaf mijn terugkomst heb ik daarover lezin-
gen gehouden in het land met een bandappa-
raatje. Ik zie nog de groene kleur voor me, zo’n 
zwaar ding.32 Niemand had eigen apparatuur. 
Ik sjouwde het land af om lezingen over elek-
tronische muziek te geven, en de mensen waren 
zeer geïnteresseerd. Niet zo van: ‘nou hoor ik 
iets prachtigs’, maar heel geïnteresseerd. Het 
was toch een fascinerende nieuwe muziek, een 
spektakel. Ik had toen materiaal uit Parijs bij 
me, maar ook van een Belgisch groepje compo-
nisten die voor de BRT dingen hebben gedaan 
die toen revolutionair waren. Zo’n David Van 
de Woestijne en nog wat jongens die direct na 
Schaeffer in België zo’n beetje hetzelfde gingen 
doen. Leuke spelletjes met vallende deksels en 
zo. Heel leuk, en niet minder dan Schaeffer. En 
ik had dat opgenomen. Met al dat materiaal 
ging ik de boer op. Ik vond dat materiaal heel 
spannend. Ik heb alleen niet de mogelijkheid 
gehad om er zelf mee te werken voordat ik aan 
mijn radiofonisch oratorium [Job] begon. Toen 
kreeg ik voor het eerst van de radio een studio 
om daar mee te werken. We hebben lang in die 
studio gewerkt in 1955, verschillende studio’s 
zelfs. Job is in vergelijking met de stukken die 
ik daarvoor schreef wat experimenteler, maar 
meer op het gebied van de radiofonie dan idio-
matisch, muzikaal gezien.33 Ik heb daar erg veel 
van geleerd en het was heel spannend.

Experimenteren
In het seizoen 1957-1958 gaf ik een serie lezin-
gen voor de AVRO-radio over experimentele 
muziek. Die term hoor je tegenwoordig niet 
meer. Je hebt het wel over elektronische muziek, 
of hedendaagse of moderne muziek, maar ex-
perimentele muziek, daar praten we niet meer 
over. Toen waren we bezig dingen te ontdekken, 
nieuwe werelden, met af te komen van de tonale 
wereld van de traditionele muziek. Compone-
ren was onderzoek, dat waren nieuwe gedach-
ten, nieuwe concepties. In wezen experimenten, 
want je weet wel waar je begint, maar niet waar 
je uitkomt. Ik hecht niet zo veel waarde aan de 
term als zodanig. Er wordt niet geëxperimen-
teerd sinds de laatste twintig, dertig jaar. Er 
wordt wel ‘moderne’ muziek geschreven, maar 
toen was het een experiment en nu is de avant-
garde establishment. Alle technische vindingen, 
de stochastiek,34 de statistische dingen, de seri-
ele dingen, de spatiële dingen,35 de elektronica, 
Cage, je kunt het zo gek niet noemen, alles is 
vóór 1960 gebeurd.
Indertijd geloofden we in de potentie van de 
wetenschap, de vooruitgang in het materiaal. 
Er was een enorm optimisme in die tijd, veel 
meer dan nu. We hadden echt het idee: we gaan 
een nieuwe wereld ontdekken, en niet te verge-
ten zag je belangstelling voor de andere weten-
schappen. Dat was dikwijls erg pseudo hoor: 
dat koketteren met informatietheorie door bij-
voorbeeld Werner Eppler, maar ook Stockhau-
sen en al die jongens om Keulen heen hadden 
dat.36 Ik kan me nog herinneren dat iemand 
heel trots zei: als je een groot Überraschungsef-
fekt wil hebben dan moet je de grote klap niet 

31 Pierre Schaeffer: componist en pionier op het gebied van de elektronische muziek; introduceerde met Etude aux 

chemins de fer (1948) het concept van de musique concrète, waarbij concrete geluiden (niet noodzakelijkerwijs 

van een muziekinstrument afkomstig en door bewerking van hun conventionele associaties ontdaan) als 

bouwstenen dienen van een compositie. 

32  Die kleur wijst erop dat het een Revox bandopname-apparaat uit de ‘(A t/m G)36’-serie zal zijn geweest.

33 Radiofonie is een kunstvorm die expliciet bedoeld is voor het medium radio, voortgekomen uit het hoorspel. 

Anders dan in het klassieke hoorspel, waar het toch vooral gaat om het verhaal dat verteld wordt met de 

gebruikelijke geluidsomkleding en soms voorzien van muziek, is radiofonisch werk een gelijkwaardige 

mix van geluid, al dan niet verhalende tekst en veelal elektro-akoestische muziek. (Met dank aan Armeno 

Alberts.)

34 Een vorm van toepassing van het toeval in de muziek.

35 Muzikale klankbronnen verspreid in de ruimte.

36 De elektronische studio van de Westdeutsche Rundfunk (WDR), opgericht in 1951 en gevestigd in Keulen. De 

componisten die er werkten worden tot de Keulse School gerekend.
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vlak vóór een bepaald moment, maar er ná ge-
ven. Mooie theorieën, maar allemaal een beetje 
half-wetenschappelijk. Het was meer het idee 
dat men zich daarvoor interesseerde. Ik denk 
dat er sprake is van een zekere mythevorming 
over die periode en over de waarde van die 
experimenten. De historische waarde van de 
werken die toen geschreven zijn is heel groot, 
gezien de geweldige repercussie overal, maar de 
artistieke waarde houdt daarmee geen gelijke 
tred. Op een paar dingen na. Neem nou zo’n 
werk als Structures van Boulez; dat was in die 
tijd ongelofelijk spannend, maar als je het nu 
hoort is het artistiek absoluut niet houdbaar.37 
Je kunt je afvragen waarom we dat toen niet za-
gen; waarschijnlijk omdat wij zo gebiologeerd 
waren door de deuren die opengingen, meer de 
potentie dan het resultaat. Zelfs dan kun je zeg-
gen: Boulez doet het zó, en hoewel me dat niet 
bevalt, ga ik dezelfde weg en ik ga het op mijn 
manier doen.
De seriëlen waren in die tijd toch nog aan het 
zoeken naar een soort uniforme muzikale taal. 
Zij hadden een beetje dat sektarische van ‘wij 
zijn de avant-garde en daarbuiten is niks.’ Maar 
er was toen al een veel grotere pluraliteit dan 
wij nu denken. Want je had experimenten bij de 
seriëlen, bij Xenakis, bij John Cage. Je moet niet 
vergeten wat die man heeft geëxperimenteerd; 
dat is natuurlijk ook niet mis. En Varèse, die ik 
een aantal keer heb ontmoet in die tijd, ‘57-‘58, 
toen hij hier was, om aan zijn Philipspaviljoen 
te werken, een fascinerende figuur.38 Alleen 
hebben de seriëlen een beetje een monopolie in 
de pers gekregen en misschien via uitgevers en 
tijdschriften.

Radio en lezingen
Als je met elektronica bezig bent, met radio-
fonische dingen en alles wat met techniek te 
maken heeft, dan kom je in een geluidswereld 

terecht die in een normale concertzaal niet be-
staat. Om een heel eenvoudig voorbeeld te noe-
men: in Job heb ik heel veel geëxperimenteerd 
met verschillende akoestieken – bijvoorbeeld 
spreekstemmen laten opnemen in de ene stu-
dio of in een andere studio met die microfoon 
of met een ander type microfoon en al die heel 
fijne akoestische verschillen. Als je daar niet 
naar luistert – en dat gebeurt natuurlijk niet 
in een normale concertzaalpraktijk – ontgaan 
je die. Het was een fascinerende wereld waar je 
duizenden dingen mee kon doen. Ik heb ook 
een boekje geschreven over elektronische mu-
ziek, dat de AVRO heeft uitgegeven destijds.39

Die lezingen hebben invloed gehad; Frits Wei-
land heeft ooit eens gezegd dat hij dit vak is 
ingegaan op grond van mijn lezingen. Ik kreeg 
wel reacties als ‘die Ton de Leeuw heeft me toen 
enorm op dat spoor geholpen’, of ‘ik kan me nog 
een lezing in Groningen herinneren; ik kan niks 
meer van je muziek herinneren, maar het was 
alsof er een wereld openging’.
Vanaf 1956, na de Prix d’Italia, werd ik vaker 
gevraagd elders, maar ik was enorm bezig om in 
die laatste helft van de jaren vijftig mijn nieuwe 
taal te vinden, vanaf de Mouvements rétrogrades 
[1957] met dat strijkkwartet daarna. Dat heeft 
me zo in beslag genomen dat ik geen tijd en be-
hoefte had om me nog met andere dingen te 
bemoeien; bovendien had ik ook nog mijn baan 
bij de radio. Over mijn persoonlijke ervaringen 
daar ben ik redelijk positief. Ik kreeg al vrij 
vroeg de mogelijkheid om radiolezingen te ge-
ven. Die gingen over hedendaagse muziek. We 
begonnen pas echt met hele continue series van 
lezingen in de tweede helft van de vijftiger ja-
ren. Ik denk dat dit het gevolg is van publiciteit 
die om dat radiofonisch oratorium is ontstaan. 
Toen was ik plotseling een figúúr, ik was niet 
meer de aankomende componist. Toen werd 
het: hou eens een serie over Varèse, over dit, 

37 Pierre Boulez, Structures I (1952) voor twee piano’s, waarin de seriële compositietechniek tot het extreme is 

doorgevoerd.

38 Edgard Varèse maakte ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1958  voor het Philipspaviljoen 

Poème Electronique, een elektronische collage-compositie voor 425 luidsprekers (het geluid ‘reisde’ door het 

gebouw, en was ondanks het enorme aantal luidsprekers slechts twee sporen stereo) vergezeld door een 

diapresentatie op diverse vlakken van de binnenruimte. Le Corbusier was verantwoordelijk voor de visuele 

presentatie en het concept, terwijl Varèse het geluid voor zijn rekening nam. Xenakis was verantwoordelijk 

voor het ontwerp van het gebouw, waarin hij dezelfde wiskundige principes toepaste als in zijn muziek.

39 Experimentele muziek. Een lezingenreeks in het seizoen 1957-’58 voor de A.V.R.O. microfoon gehouden door Ton de 

Leeuw. Algemeene Vereniging Radio Omroep, z.j.
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over dat. Interviews met alle mogelijke mensen, 
componisten uit die tijd, over experimentele 
muziek. Vanaf 1960 over Aziatische muziek en 
over wereldmuziek. In dat licht gezien heeft de 
radio een grote hoeveelheid informatie gegeven 
die je elders niet kon vinden. De radio was in de 
zaak van de nieuwe muziek onmisbaar. Ik had 
daar carte blanche. Voor mij was dat fantastisch, 
want ik kreeg kilo’s banden van alle festivals in 
Europa. Ik kreeg alles te horen wat daar ging. 
Via de radio heb ik Xenakis ontdekt, en zo heb 
ik van Varèse toestemming gekregen om zijn 
muziek te bespreken.
Ook ben ik, al in de oorlogsjaren, op het spoor 
van die oosterse muziek gekomen door naar de 
radio te luisteren. Dat geeft aan dat de radio een 
venster was op een nieuwe muziekwereld. Ik 
heb altijd gevonden dat de radio enorm onder-
schat is in het muziekleven. Waar we zelf schuld 
aan zijn, want er wordt een allerberoerdst be-
leid gevoerd, nog steeds. In ieder geval is het 
een belangrijk medium als je het goed gebruikt, 
als je het actief gebruikt, selectief luistert, waar-
mee je dingen kunt doen en horen die je in de 
concertzalen niet hoort. Ik heb indertijd ook 
gevraagd aan Wouter Paap: ‘wat vind je ervan 
om een rubriek in Mens en Melodie te openen 
over belangrijke radiouitzendingen, zoals er 
ook een rubriek is over grammofoonplaten?’
Hij vond dat niet belangrijk, hij wilde het niet. 
En ik weet nog dat één van de belangrijke ra-
diojongens van één van de muziekafdelingen in 
een gesprekje in alle ernst dacht dat ik het over 
Carl Maria von Weber had. Hij had nog nooit 
van Webern gehoord. In 1959!

Verschil in visie
Halverwege de jaren vijftig raakte ik in con-
flict met Henk Badings over waar het met de 
elektronische muziek naar toe moest. Hij was 
natuurlijk mijn leraar geweest, en de eerste die 
in Nederland een elektronisch werk heeft ge-

maakt, Kain en Abel.40 Daar heeft hij ook de Prix 
d’Italia voor gekregen. Onze verhouding was al 
niet honderd procent omdat ik als jong com-
ponist veel meer voelde voor het experimentele 
karakter van Pijper, dan voor Badings die toen 
al als traditioneel werd gezien. Het hoofdpro-
bleem was dat ik grote moeite had met zijn 
opvatting van elektronica. Het kwam erop neer 
dat hij instrumentale muziek schreef voor elek-
tronische instrumenten. Dat leek me niet goed, 
want elektronica is een ander medium, heeft 
andere eisen, andere mogelijkheden, heeft een 
autonome expressie die anders is dan bij in-
strumentale muziek. Je kunt de instrumentale 
expressie daarop projecteren, maar je kunt niet 
zomaar een instrumentaal stuk voor elektro-
nica maken; dat heeft geen zin. Dat was voor 
mij een ideologisch probleem: de elektronica is 
er nu, wat doen we daar nu mee. Dat heeft ook 
echt tot een conflict geleid binnen Gaudeamus. 
Er zou bij hem thuis een vergadering zijn over 
de oprichting van het contactorgaan elektro-
nische muziek, waarbij ik betrokken zou zijn 
als adviseur en Henk Badings ook.41 Hij wilde 
niet dat ik daarbij aanwezig zou zijn, omdat hij 
zich beledigd voelde. Ik was mij daarvan niet 
bewust en toen is Wouter Paap opgetreden als 
bemiddelaar. Uiteindelijk is het allemaal goed 
gekomen.

Lauwheid en de jongere generatie
Jan Wisse was een componist met een scherp 
oog, iemand die we een beetje vergeten zijn. Ie-
mand met compositorisch talent ook; hij heeft 
leuke stukken gemaakt, zoals Sette aforismi.42 
Hij was een intelligent observator van nieuwe 
ontwikkelingen. In 1955 schrijft hij een artikel 
in Elseviers Weekblad, ik geloof onder de titel 
‘Weg met de lauwheid’, waarin hij terugkijkt 
op tien jaar Gaudeamus.43 Opvallend is dat 
hij Gaudeamus daarin kenschetst als lauw. Er 
worden volgens hem geen keuzes gemaakt, er 

40 Henk Badings, Kain en Abel (1956), balletmuziek.

41 CEM (Centrum voor Elektronische Muziek) werd opgericht als Contactorgaan Elektronische Muziek in 

1956 op initiatief van Gaudeamus. CEM houdt zich bezig met de productie en promotie van elektronische 

muziek en had studio’s in achtereenvolgens Utrecht, Hilversum, Arnhem en Amsterdam. In 2005 werd de 

rijkssubsidie beëindigd. In 2006 ging de CEM een samenwerking aan met Stichting WORM (instituut voor 

avantgardistische recreatie, voorheen Dodorama) in Rotterdam. De verzameling historische elektronische 

apparatuur verhuisde mee.

42 Jan Wisse, Sette aforismi (1956) voor kamerorkest.

43 Jan Wisse, ‘Gaudeamus rekent af met de lauwheid’, Elseviers Weekblad (8 september 1956), 27.
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worden geen nieuwe wegen bewandeld. Heel 
anders dan het beeld dat je doorgaans van 
Gaudeamus hebt, als een bolwerk van de avant-
garde. Hij heeft het over de generatie die tussen 
’45 en ’55 daar heeft rondgelopen. Hij typeert 
hen als lauw.
Ik heb altijd goed met hem kunnen opschieten. 
We hebben vrij veel met elkaar gepraat en ik 
had waardering voor zijn muziek. Het was een 
jongen die meer in zijn mars had. Maar hij uitte 
zich nogal agressief. Hij heeft zich een beetje uit 
het muziekleven weggeschreven; hij had enorm 
veel vijanden. Hij deed makkelijk apodictische 
uitspraken, ook in dit geval. Maar hij had in 
wezen geen ongelijk. 
Ik denk dat die lauwheid bij mijn generatie niet 
het gevolg is van een mentale slapte, maar dat 
toevalligerwijze bij die hele generatie geen echte 
componisten zaten. Dat bedoel ik niet negatief, 
maar als je een echte componist bent dan ben 
je niet lauw, wat voor een stijl je ook schrijft. Zo 
gauw je het begrip lauwheid ophangt aan een 
stijl krijg je een vals beeld. Er waren geen echte 
componisten in mijn generatie. En toevallig bij 
de volgende generatie wel. Je had Peter Schat 
(ik noemde hem toen altijd Piet), je had Jan van 
Vlijmen, Louis Andriessen, je had ook Reinbert 
de Leeuw, die echt een veelbelovende compo-
nist was. En Otto Ketting, die hoorde niet bij 
dat clubje, maar ook een begaafde jongen. Dat 
waren componisten. Maar ik moet zeggen dat 
zij het makkelijker hadden. Zij begonnen direct 
met een erfenis die hen werd voorgeschoteld. 
Onze generatie had dat niet; wij hebben het 
moeten veróveren, stap voor stap. Die jongens 
waren tien jaar jonger dan ik. Toen wij dertig 
jaar waren, zo omstreeks 1955, waren zij twin-
tig, begonnen ze net. Vanaf 1955/60 begon er 
wat meer welvaart te komen, meer steun, overal 
werden er dingetjes opgericht. Die jongens had-
den helemaal niet meer dat idee van ‘wij gaan 
gratis wat doen voor Gaudeamus. We hebben 
steun nodig en als jullie die niet willen geven, 
dan gaan we ergens anders naar toe’. Wat die 
nieuwe generatie karakteriseert zijn natuurlijk 
de verbeterde economische omstandigheden, 
maar dat is lang niet het enige. Het tweede is dat 
in ieder geval de belangrijke jongens daarvan in 
één clubje bij elkaar zaten, collectief optraden, 

al heel vroeg. Al die jongensachtige pogingen 
tot vernieuwing werden onmiddellijk versterkt 
door dat collectieve optreden. Je probeert altijd 
de wereld te verbeteren als je twintig bent, dat 
is nou eenmaal zo. Als je dat dan vooral col-
lectief doet, dan steekt dat elkaar aan. En ten 
derde heeft Kees van Baaren een zeer heilzame 
invloed uitgeoefend.

Muziekleven
Ik zette mij niet af tegen de muziek van de eer-
ste helft van de twintigste eeuw, omdat het na 
de oorlog voor ons ook een tijd was van her-
ontdekken. Maar ik had wel bezwaren tegen de 
negentiende-eeuwse concertpraktijk. Die heeft 
me altijd gestoord, tot op de dag van vandaag 
toe. Ik heb de indruk dat het hele concertbe-
drijf en de concertpraktijk een uitloper zijn van 
een verleden tijd die gewoon gecontinueerd 
werd na de oorlog, door zowel traditionele als 
progressieve componisten. We schrijven almaar 
stukjes voor de concertzaal; dat gaat gewoon 
door. Ik heb een paar maanden door India ge-
reisd en dan merk je dat niemand, zelfs de beste 
musici niet, ooit van Beethoven heeft gehoord, 
laat staan van Boulez; dat er geen orkesten zijn; 
dat de twee piano’s die ik ooit gezien heb ont-
stemd zijn; dan denk je: ‘god, wat zitten ze in 
Nederland te doen en in Darmstadt.’ Ik bedoel: 
de klassieke muziekliefhebbers, hoeveel pro-
cent van de bevolking is dat, een onderdeeltje 
daarvan heeft te maken met de highbrow mu-
ziek. Maar kom je buiten Europa, dan is er he-
lemaal niks. Je kunt zeggen dat viervijfde van 
de wereldbevolking daar geen boodschap aan 
heeft. En waar mensen van honger sterven vind 
ik wel dat wij met muzikale luxeprobleempjes 
bezig zijn. Pas toen ik uit India terug kwam ben 
ik me actiever gaan opstellen in het muziekle-
ven buiten Gaudeamus, daarvoor vrijwel niet.44

Componeren en stijl
Ik ben van mijn generatie zo’n beetje de enige 
in Nederland die is doorgegaan als componist. 
De echte avant-gardisten buiten Nederland, dat 
is ook maar een handjevol mensen. Die waren 
echt bezig om nieuwe dingen te vinden. Maar 
dan kan ik misschien tien mensen noemen die 
echt de moeite waard waren, want ook daar had 

44 In 1961 ging Ton de Leeuw met een beurs van de Nederlandse regering op reis naar India, om de muziek 

aldaar te bestuderen en om lezingen te houden over nieuwe muziek.
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je natuurlijk meelopers. Maar ook daar kun je 
de vernieuwing niet binden aan een generatie. 
Ik heb Varèse leren kennen toen die al een oude 
man was; die was uit hetzelfde hout gesneden 
als ik. In 1958 heb ik John Cage leren kennen; 
dat was ook al iemand die veel ouder was. Het 
is geen generatiekwestie; het is kennelijk een 
mentaal gegeven; dat heeft te maken met de 
oorlog, de wederopbouw en dergelijke. Maar 
dat is ook niet het hele verhaal, want Cage heeft 
daar helemaal geen relatie mee gehad en Varèse 
ook niet. Het is dat zoeken. En dat zoeken vind 
je bij Varèse ook al in de tijd dat hij jong was en 
ook al min of meer geïsoleerd werkte. Dat mag 
je denk ik nooit onderschatten. Als je werkelijk 
zoekt kom je vroeg of laat op een weg terecht 
waar je betrekkelijk alleen bent. Dat is met 
Varèse duidelijk het geval geweest, dat is met 
Cage zo geweest, met Stockhausen en Boulez in 
de eerste jaren.
Maar dat zoeken heeft uiteindelijk niet geleid 
tot nieuwe wegen, het heeft niet geleid tot 
nieuwe, onverwachte perspectieven, het is een 
onderdeel geworden van het establishment. Als 
je nu à la neoromantiek componeert, dan doe 
je gewaagder dan wanneer je avant-gardistisch 
schrijft. Iemand die vandaag de dag een stuk 
schrijft à la Rachmaninov, komt er bij geen 
enkele jury, waar dan ook op de wereld, door. 
Maar als je schrijft à la Stockhausen heb je veel 
meer kans. En het gekke is dat je dan zelfs wordt 
aangezien als avant-gardist, al is het een stijl van 
veertig jaar terug.
Het componeren heeft zo veel facetten, dat is 
niet alleen talent en niet alleen zoeken, dat gaat 
ook om allerlei persoonlijke dingen. Het tijds-
bestek, maar ook of je al of niet dikwijls kies-
pijn hebt, er zijn duizend dingen die meespe-
len voordat je componist bent. Die dingen heb 
ik voor mezelf alleen moeten doen. Maar dat 
komt helemaal overeen met mijn karakter en 
dus heb ik dat nooit als een probleem ervaren.
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