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Belgische componisten van het interbellum en de naoorlogse jaren : 

Nog meer neo-romantiek , impressionisme, expressionisme en neo-classicisme 
De generatie geboren tussen 1900 en 1940 - Deel 4 in de reeks “Belgische componisten” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



De opmerkingen  in het vorige deel  (deel 3) over de vier stromingen blijven gelden, maar de generatie die 

in de 20ste eeuw geboren werd, wil vooral de modernistische toer gaan, mede onder invloed van grote 

internationale voorbeelden als Bartok en Stravinsky. 

Reeds verschenen in deze reeks zijn:  
- Deel 1: De Belgische Hedendaagse componisten deel 1 : De modernisten en minimalisten 
- Deel 2: De Belgische Hedendaagse componisten deel 2 : De postmodernisten 
- Deel 3: Belgische componisten van de belle-epoque en de eerste helft van de XXste eeuw : 
                De generatie geboren van 1865 tot 1900 
 
 

De componisten chronologisch 

 
De diverse uitvoeringen van de muziek vindt men door op de link onder de titel klikken. Daardoor komt 
men op de juiste plaats in de provinciale catalogus terecht, waar men moet klikken op “Waar staat het” om 
de juiste plaatsaanduiding te zien. Indien dit toch niet lukt, contacteer ons dan. We proberen dit probleem 
voor alle browsers op te lossen.  Dus, let goed op: wat u in deze lijst vindt, zit niet noodzakelijk in de 
Kortrijkse collectie. We zijn ook niet verantwoordelijk voor gebeurlijke in andere bibliotheken waar we naar 
toe verwijzen. In dat geval kunt u die Cd’s & partituren ook interbibliothecair bestellen aan de schappelijke 
prijs van anderhalve Euro. 
Mogelijks zal u merken dat er weinig componisten in deze lijst staan die geboren zijn in de jaren ’20 en ’30. 
Dat komt omdat er veel componisten van die generatie vermeld staan in deel 1 bij de modernisten. Bij de 
herwerking van alle lijsten in de toekomst zal ik herbekeken worden. Want een componist als René 
Defossez en Willem Pelemans mogen met bepaalde werken zeker als modernisten beschouwd worden. 
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1. Jules Vyverman (1900-1989) 
 

Vyverman (soms verkeerdelijk als Vijverman gespeld) studeerde bij Jules 
Van Nuffel, Lodewijk Mortelmans, Flor Peeters en Marinus de Jong. In 1923 
werd hij tot priester gewijd. In 1926 werd hij laureaat orgel aan het 
Lemmensinstituut, later werd hij tot leraar Gregoriaans en polyfonie 
benoemd in Mechelen. Zijn composities voor koor zijn religieus 
geïnspireerd, zelfs als ze niet bedoeld zijn voor liturgisch. Daarnaast schreef 
hij ook vele eenvoudige liederen, en composities voor orgel. Tevens was hij 
hoofdredacteur van het muziektijdschrift ‘Musica Sacra’. In 1952 volgde hij 
Jules van Nuffel op als directeur van het Lemmensinstituut, waarbij hij de 
titel kreeg Prelaat van de Paus. Naast deze titels werd hij in 1951 benoemd 
tot erekanunnik en in 1959 tot titulair kanunnik van het Metropolitaanse 
Kapittel van Sint-Rombout. Hij werd geridderd tot officier in de 
Leopoldsorde en in de Kroonorde. 

(bron: wikipedia) 
 
Publicaties van Jules Vyverman over muziek  
 
Het boek “Over muziek en componisten” zit in de bibliotheek van Brugge 
Klik op bovenstaande titel voor de meest recente informatie. 
 
Hij publiceerde een huldealbum over Marinus de Jong 
 
Bladmuziek 
 
Gelukkig Gij 
Laat mij 
 
Composities op LP en CD 
 
O sacrum convivium 
Domine non est exaltatum "Psalmus 130"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vubiscatalogus.brugge.be/webbrugge/List.csp?SearchT1=Vyverman+muziek&Index1=Index1&Database=2&PublicationType=NoPreference&OpacLanguage=dut&NumberToRetrieve=25&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=Vyverman+muziek&Profile=Default&PreviousList=Start&PageType=Start&EncodedRequest=*CD*CE*B8b*E8*C1*D9*82*95*127*ABDa*CF*ED&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=0&MyChannelCount=
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Vyverman%20Huldealbum
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?itemid=|library/v/pbswinob|773951
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Vyverman%20Laat
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=sacrum%20convivium%20vyverman
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Domine%20vyverman&branch=all&t=1384263053926


2. Staf Nees (1901-1965) 
 
Staf Nees studeerde te Mechelen aan het conservatorium en het Lemmensinstituut, waar hij in 1924 
tot leraar werd benoemd. In 1932 volgde hij zijn leraar voor beiaard, Jef Denyn, op als stadsbeiaardier te 
Mechelen en in 1944 als directeur van de Beiaardschool. Onder zijn directeurschap verwierf de 
beiaardschool het predicaat Koninklijk en verkreeg ze de oefenbeiaard in het torentje van Hof van 
Busleyden. Daarnaast ontplooide hij een intense muzikale activiteit als organist, koordirigent, componist en 
leraar aan het Lemmensinstituut. 
Hij maakte concertreizen in verscheidene Europese landen, de Verenigde Staten en Canada. 
Zijn composities omvatten, naast werken voor beiaard, orgel en piano, liederen, missen, cantates en 
oratoria (Simon Petrus, 1935; Maria-oratorium, 1938). 
Het oratorium "Het bronzen hart" van Gaston Feremans, dat een lofzang is op de Sint-Romboutstoren en 
zijn beiaard, is aan Staf Nees opgedragen. Hij is de vader van componist en koordirigent Vic Nees. 
(bron: wikipedia) 
 
Staf Nees in de Sint-Romboutstoren, 1956                               Staf Nees, poserend voor de beiaardschool, 't Schipke, 1961

 

Composities op LP en CD 
 
Fantasia op “O Denneboom”, voor beiaard 
Klokkendansje, voor beiaard vierhandig, 1950 
Menuet en trio, voor beiaard, 1933 
Preludium voor beiaard in C gr., 1944 
Ritmische dans, voor beiaard, 1924 
     
De volgende LP’s zijn digitaliseerbaar, voor zover dit nog niet gebeurd zou zijn. Er staan opnames van 
andere componisten op, maar uitgevoerd door Staf Nees 
 
Staf Nees op de St-Romboutstoren te Mechelen 
Concert de carillon : Staf Nees au carillon de St Rombaut à Malines 
 
2 interessante interviews met Staf Nees over beiaardliteratuur en over de betekenis van Jef Denyn staan op 
cd: Klik op de link hierboven voor de referentie 

 

http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=staf%20nees%20fantasia%20Denneboom
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=klokkendansje%20nees
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=menuet%20nees&dim=Format(track)
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=staf%20nees%20preludium&dim=Format(track)
http://westvlaanderen.bibliotheek.be/?q=ritmische%20nees
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=staf%20nees%20mechelen%20LP
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=staf%20nees%20carillon%20%20malines
http://westvlaanderen.bibliotheek.be/?q=Staf%20nees%20interview%20%20track


3. Karel Albert (1901-1987) 
 
Karel Albert studeerde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van zijn geboortestad en daarna 
nog bij Marinus De Jong.In 1929 werd hij muziekleraar aan de Rijksmiddelbare school van Antwerpen. In 
1933 trad hij in dienst als secretaris van de muziekdienst van het toenmalige N.I.R. (Nationaal Instituut voor 
Radio-omroep). In 1936 werd hij er dienstchef en nog drie jaar later promoveerde Karel Albert tot adjunct-
directeur. Na een onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog zette Albert zijn activiteiten bij het N.I.R. 
voort tot 1961. Dan ging hij op 60-jarige leeftijd op pensioen, waarna hij wel nog tot 1970 muziekrecensent 
bleef bij het weekblad "Het Toneel". Karel Albert was trouwens zijn hele leven lang medewerker van 
meerdere tijdschriften zoals Kunst, Vlaamse Arbeid en Music. Een selectie uit deze artikels werd gebundeld 
in een boek uit 1982 “Over muziek gesproken...” 
Karel Albert stierf in 1987 te Liedekerke. Samen met August L. Baeyens en Willem Pelemans behoort Karel 
Albert tot  degenen die, onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog, de moderne muziek in Vlaanderen 
propageerden. Zo organiseerden deze vernieuwers in 1922 al een concert in Brussel, met hoofdzakelijk hun 
nieuwe muziek. Dit initiatief zou een verlengstuk krijgen met verscheidene kleinschalige concerten in 
Antwerpen en in de hoofdstad. Er werd door Karel Alberts vriend en collega August Baeyens zelfs een 
Antwerps kamermuziekensemble opgericht, dat vanaf 1927 deze moderne Vlaamse muziek zou 
ondersteunen. Karel Albert hield zich rond deze periode schuil achter het pseudoniem K. Victors. Zijn eerste 
successen en de daarmee gepaard gaande bekendheid als componist behaalde Karel Albert met de 
toneelmuziek die hij schreef tussen 1924-1932 voor het Vlaamse Volkstoneel en het avantgardistische  
Théâtre du Marais te Brussel. Met deze functionele muziek had hij een grote rol in de geleidelijke 
aanvaarding van de moderne muziek door een ruimer publiek. Zijn toneelmuziek kaderde immers in de 
vernieuwing van het toneelgebeuren, die toen in Vlaanderen aan de gang was. Karel Albert was naar eigen 
zeggen 'een componist die altijd zocht' en het resultaat was dat hij zich telkens van de ene richting naar de 

andere heeft bewogen. Hij kreeg zijn compositorische 
vorming voor het grootste deel van Marinus De Jong, van 
wie hij het thematisch-motivisch denken overnam. Zoals 
gezegd behoorde Karel Albert kort na de Eerste 
Wereldoorlog met Baeyens en Pelemans tot de eerste 
modernisten van ons land.  
Structuur en expressionistische geladenheid vonden ze 
belangrijker dan een romantische inhoud en volkse 
melodieën  zoals de erfgenamen van Benoit op dat 
moment predikten. Karel Albert stond volop in het 
expressionisme toen hij meer dan 20 partituren met 
toneelmuziek produceerde. Zijn dramatische aanleg dreef 
hem ertoe hier een muziek te scheppen die in het 

scenisch gebeuren ingreep en de acteurs vooral ritmisch ondersteunde. Enkele van de belangrijkste werken 
hierbij zijn Lucifer, Adam in ballingschap, Tijl, Les marrons du feu, De Mariaboodschap en Marieken van 
Niemeghen, ... De muziek van dit laatste stuk maakte toen zo'n furore, dat het Volkstoneel altijd muziek in 
de stukken is gaan integreren. Deze expressionistische periode bestempelde Karel Albert zelf als 
'constructivisme' en hij noemde dit 'muziek die zuiver muziek wil zijn, lijnen die niets anders dan een 
plastische waarde vertegenwoordigen'. Voor de verwezenlijking van deze 'gemeenschapskunst' schreef hij 
'constructies'. Wellicht inspireerde hij op het constructivisme dat toen opgang maakte in de beeldende 
kunst 
(bron: Cebedem & Matrix) 
 
Composities op LP en CD 
 
Bloeiende lotus, voor piano  
Mister Jim, voor piano 

http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=bloeiende%20karel%20albert
http://westvlaanderen.bibliotheek.be/?q=Karel%20albert&dim=Format(track)


4. Marcel Poot (1901-1988) 
 
Marcel Poot werd op 7 mei 1901 te Vilvoorde geboren en overleed te Brussel op 12 juni 1988. Als zoon van 
Jan Poot, directeur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, groeide hij op in een artistieke omgeving. De 
eerste muzieklessen kreeg hij van de organist Gerard Nauwelaerts en vervolgens leerde hij van 1916 tot 
1919 notenleer, piano en harmonie  aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel bij Arthur De Greef, 
José Sevenans en Martin Lunssens. De eerste prijzen in contrapunt (1922) en fuga (1924) behaalde hij aan 
het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen bij Lodewijk Mortelmans. Bovendien was hij privé-
leerling van Paul Gilson voor compositie en orkestratie. Poot en Gilson waren samen de uitgevers van La 
Revue Musicale Belge, een tijdschrift dat vanaf 1925 verscheen.  
In datzelfde jaar richtte Poot met zeven andere leerlingen van Gilson de groep Les Synthétistes op, met als 
doel de verworvenheden van de toenmalige muzikale evoluties te synthetiseren zonder de eigen 
individualiteit op te geven.  In 1930 behaalde Poot de Rubensprijs, waardoor hij drie maanden les kon 
volgen bij Paul Dukas aan de Ecole Normale de Musique te Parijs. 
Zijn loopbaan startte Poot aan de Rijksmiddelbare school en als leraar piano, notenleer en 
muziekgeschiedenis aan de academie te Vilvoorde. Voordat hij directeur werd van het Conservatorium van 
Brussel (1949-1966), doceerde hij er practische harmonie (1939) en contrapunt (1940-1949). Poot 
bekleedde verder nog meerdere belangrijke functies.  
Hij was onder meer lector aan het Institut Supérieur des Arts Décoratifs, rector van de Muziekkapel 
Koningin Elisabeth (1970-1976), lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en 
Schone Kunsten, juryvoorzitter van de Koningin Elisabeth wedstrijd (1963-1981), voorzitter van SABAM, de 
unie van Belgische Componisten en CISAC, en jurylid van verschillende compositiewedstrijden. 
De doelstelling van de Synthésistes om de verworvenheden van de toenmalige hedendaagse muziek te 
synthetiseren, interpreteerde Marcel Poot als een synthese van nieuwe én oude technieken. Zijn mening 
dat de hedendaagse muziek de traditie niet mocht verloochenen, beïnvloedde niet enkel de werken uit de 
jaren '20, maar zijn volledige oeuvre. Het respect en eerbied dat hij had voor de West-Europese 
muziektraditie, met vooral een bewondering voor Bachs contrapunt en Mozarts spontaneïteit, schemeren 
door in de veelal neoklassieke opbouw van zijn werken. Bij uitstek klassieke compositorische principes zoals 
de thematische arbeid of motivische ontwikkeling, of vormprincipes van de sonatevorm 
(contrastthematiek, driedeligheid) treffen we vaak aan in zijn werken. Desalniettemin zijn naast de 
klassieke elementen ook nog andere, vroeg twintigste-eeuwse invloeden terug te vinden. De grenzen van 
de tonaliteit worden echter niet gauw verlaten. Het motto van Poot dat "alles wat systeem heet tot 
onvruchtbaarheid leidt", kan dus  eventueel als een kritiek op Schönbergs dodecafonie of het serialisme 

geïnterpreteerd worden.  De eerste inspiratiebronnen voor Poot waren aspecten van de moderne cultuur, 
met als belangrijkste de film of de jazzmuziek. De films van Charlie Chaplin inspireerden hem tot het 
schrijven van de drie symfonische schetsen Charlot (1926). Jazz Music (1930) werd, wat de titel impliceert, 
in het nieuwe idioom geschreven. Poot, die gefascineerd was door nieuwigheden, schreef in een korte 
periode zeven radiohoorspelen, vaak met vocale solisten en orkest (bijvoorbeeld Faut-il tuer le Mandarin?, 
1933, en Le chat botté, 1936). Daarnaast zijn er ook invloeden te bespeuren van Ravel, Stravinsky en 
Strauss. Vooral in de Vrolijke Ouverture van 1934 is er qua karakter een overeenkomst met Till Eulenspiegel 
merkbaar. Op vormelijk vlak kan men in de ouverture vaag de contouren van een sonatevorm herkenen,  
met een expositie, doorwerking, reprise en een coda, waarbij de doorwerking en de reprise tot een geheel 
versmolten zijn. Misschien is de vorm als dusdanig niet zo expliciet, de compositorische principes die met 
de sonatevorm geassocieerd worden zijn dat daarentegen wel. Het eerste thema, een muzikale zin die in 
verschillende segmenten kan onderverdeeld worden, is gekenmerkt door een uitgebreide tessituur, grote 
sprongen, korte notenwaarden (achtsten en zestienden), voorslagen en staccato, en wordt begeleid door 
een pedaal op C en een ritmisch ostinato van hobo en klarinet dat in tertsparallellen verloopt. Het is vooral 
dit speelse, schertsende motief dat de link legt met Strauss' Eulenspiegel. Na de voorstelling van het thema 
door fluit en viool, wordt dit door het volledige orkest herhaald. Naast de vorm (muzikale zin) en de 
structuur (melodie met begeleiding) zien we ook in het thematisch contrast een aspect van een klassieke 
melodiebehandeling. Het tweede thema is namelijk lyrischer, heeft een legato  karakter en is uit langere 



notenwaarden samengesteld. Na de voorstelling van de twee thema's worden deze verwerkt in een 
doorwerkingspassage. De thema's worden chromatisch gealtereerd, motieven worden afgesplitst of 
ontwikkeld of zelfs gesuperponeerd. Naar het einde toe zien we een thematische transformatie: het 
toonmateriaal van het lyrische thema wordt door de kopers staccato en in korte notenwaarden gespeeld, 
met het karakter van het eerste thema dus.  

De coda is een eclatante finale waar een snedig dactylisch ritme 
("Violement rythmé") in het volledige orkest tot een climax leidt en 
waar een cadens in C de ouverture uiteindelijk afsluit. 
Door het succes van de Vrolijke Ouverture werd in de receptie slechts 
een aspect in Poots oeuvre belicht (het luchtige en ritmische), en ook al 
heeft hij zich hiertegen verzet ("Die ouverture heeft iets gemakkelijks, 
niet meer dan goede casinomuziek", of "Ze overdrijven met altijd maar 
terug te keren op die blijheid en gulheid. Ik heb veel meer ernstige 
muziek geschreven"), zien we in latere composities, bijvoorbeeld het 
Symfonisch Allegro (1935), het Moto Perpetuo (1953), of het blaasoctet 
Mosaïque (1969), toch dezelfde principes terugkeren. Daarenboven is 
de thematische verwantschap in bepaalde werken opvallend, zowel in 
vroege (Sonate voor piano, 1927),  als late composities (Mosaïque, 
1969). In alle drie de delen van de Sonate voor piano wordt een melodie 
door een opeenvolging van tertssprongen begeleid. Deze tertsenketting 
creëert een grote coherentie tussen de delen onderling, ook al 

contrasteren de delen op vlak van tempo, tonaliteit of ritme (bijvoorbeeld de korte een speelse motieven in 

het eerste deel en de lyrische melodie in het tweede deel). Een andere compositie die door een coherente 
thematiek gekenmerkt wordt is het blaasoctet Mosaïque. Dit werk bestaat uit drie delen, allegretto 
grazioso, allegro vivo e scherzando en alla marcia, waarbij het eerste deel voorafgegaan wordt door een 
introductie van tien maten die als motto van het gehele werk fungeert. De essentiële inhoud, namelijk het 
contrast tussen de akkoordische accenten of passages en de melodische lijnen, wordt reeds in deze 
inleiding geponeerd. In het eerste deel wordt het motto als hoofdthema gehanteerd en ondergaat het al 
meteen de principes van ontwikkeling en variatie. Hier zien we bovendien hoe het akkoordische motief 
eigenlijk een afsplitsing is van de melodische lijn. Terwijl op het eerste zicht de twee motieven geen 
verband met elkaar lijken te hebben, blijkt dat het ene eigenlijk organisch  uit het andere gegroeid is. Een 
uitdunningsproces maakt een vloeiende overgang mogelijk naar het tweede deel met een walskarakter. Het 
nieuwe thema wordt door typische walsfiguren begeleid, en naar het einde van het deel duiken terug 
akkoordische interpolaties op. Het motto, dat opnieuw ontwikkeld wordt, verbindt het tweede deel met 
het derde. Uit de laatste cel van die ontwikkeling groeit het thema van de mars. Dit thema wordt op 
verschillende manieren behandeld, namelijk eenstemmig met begeleiding van akkoorden, contrapuntisch 
verwerkt of in meerdere instrumenten verdubbeld. Mosaïque sluit af met een stretto van het kopmotief. 
Alsof een metronoom over dit werk regeert, is het opvallend hoe sterk de thema's in alle delen, net als in 
de Vrolijke Ouverture, sterk maatgebonden zijn. Het ritme is telkens een eenvoudige onderverdeling van 
het metrum en zelden treedt een onregelmatigheid op (bijvoorbeeld door accentverschuivingen), met een 
vrij constant verloop als gevolg. Alhoewel Stravinsky's Le Sacre du Printemps een sterke bewondering 
genoot van Marcel Poot, zien we geen gelijkaardige ritmische complexiteit in zijn 

werken. Niettegenstaande Poot een voorliefde had voor instrumentale en abstracte muziek, schreef hij 
ook vocale muziek (koorwerken, liederen, oratoria) of toneelmuziek (balletten als Paris in verlegenheid, 
1933, Camera, 1937, en Pygmalion, 1957). De oratoria Le dit du routier (1943) en Icare (1945) zijn 
geworteld in de Vlaamse oratoriumschool van Peter Benoit. Poot heeft slechts twee opera's geschreven, 
namelijk Het ingebeelde eiland (1929) en Moretus (1943). Opvallend aan Moretus, net zoals Brittens The 
Rape of Lucretia of Strauss' Ariadne auf Naxos, is de solistische behandeling van het kamerorkest. Na de 
koorwerken Attributs en Manège (1948) heeft Poot geen vocale muziek meer geschreven, en al snel 
volgden terug instrumentale werken zoals de derde symfonie (1952). Poot prefereert deze symfonie, 
samen met de tweede, boven zijn andere symfonieën; ze zijn lyrischer, dramatischer en expressiever.  In de 
derde symfonie zien we opnieuw een klassieke opbouw. Het eerste deel is een vrije interpretatie van de 



sonatevorm. Een langzame inleiding (waarvan hetzelfde materiaal in de coda terugkeert) gaat vooraf aan 
het eerste thema in de violen, fluit en hobo dat door een staccato ostinato begeleid wordt. Na een brug 
volgt het tweede thema dat zich in lange imitaties ontwikkelt. De doorwerking begint met nieuw materiaal, 
maar verwerkt ook op imitatieve wijze het hoofd- en neventhema. Het begin van de reprise laat zich 
moeilijk bepalen, omdat het hoofdthema o.a. door een ander ostinato begeleid wordt. In het tweede deel 
speelt de altviool een expressieve elegie, eveneens met een ostinatobegeleiding. Er wordt bovendien een 
contrapuntisch web gecreëerd met een steeds toenemende densiteit. Uiteindelijk wordt de beginpassage 
hernomen. Ook het derde deel heeft een drieledige opbouw waarbij het melodische middendeel met de 
twee uiterste segmenten contrasteert. De harmonische taal van de klaagzang neigt door de grilligheid, de 
ongebruikelijke intervallen en de chromatiek naar de atonaliteit. Het begin van dit deel is bovendien een 
uitzondering op de regelmatige metrische structuur die Poots werken kenmerkt; een 3/8-maat wisselt 
namelijk voortdurend af met een 3/4-maat. De latere symfonieën, en eveneens de kamermuziek, zijn 
gereserveerder qua expressie, en zijn zoals gebruikelijk volgens een persoonlijke interpretatie van de 
klassieke vormschema's en compositietechnieken geschreven. In een van de latere composities, Berceuse 
voor fluit en piano (1976), wordt op subtiele wijze een eenvoudig thema ontwikkeld en gevarieerd. Ook de 
harmonie blijft neo-klassiek; de tonaliteit F wordt slechts sporadisch met dissonanten gekleurd. 
(bron: Cebedem & Matrix) 
 
Composities op LP en CD 
 
Allegro voor orkest "Symfonisch allegro", 1936 
Ballade, voor saxofoon,  1948 
Capriccio voor blaasorkest, 1963 
Charlot 
Concertino voor blazers [5], 1958 
Concerto voor klarinet en orkest, 1977 
Concerto voor piano en orkest nr. 1, 1959 
Dans voor piano, 1928 
Danse laudative 
Défilé royal-marche triomphale (Koninklijke mars) 
Dionysos 
Diptiek 
Ere-fanfare voor Herman Teirlinck 
Fanfare pour Franz André 
Fanfare pour la victoire 
Marche nuptiale (Bruiloftsmars) 
Intrada 
Jazz music 
Mouvement symphonique 
Ouverture voor orkest "Vrolijke ouverture", 1935 
Sonatine voor klarinet en piano 
Suite in variatievorm 
Suite voor orkest "Pygmalion", 1957 
Symfonie voor orkest, nr. 2 
Symfonie voor orkest, nr. 3 
Symfonie voor orkest, nr. 4   
extra opname: op: Marcel Poot - Flor Alpaerts  Magazijn elpee : DM 7062 
Symfonie voor orkest, nr. 5 
Symfonie voor orkest, nr. 6 
Symfonie voor orkest, nr. 7 
Tarantella voor orkest "Moto perpetuo"   
Vrolijkheid in brass   

http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Poot%20symfonisch%20allegro
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Poot%20ballade
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Poot%20capriccio
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Poot%20charlot
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Poot%20concertino%20blazers
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Poot%20%22concerto%22%20klarinet
http://westvlaanderen.bibliotheek.be/?q=Marcel%20Poot%20concerto%20piano
http://westvlaanderen.bibliotheek.be/?q=Marcel%20Poot%20dans%20piano
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=laudative%20POot&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Defile%20triomphale%20poot
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Dionysos%20poot
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Diptiek%20poot
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Teirlinck%20poot
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Franz%20André%20poot
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Fanfare%20Victoire%20Marcel%20poot
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=marche%20nuptiale%20Poot&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Intrada%20Marcel%20poot
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Jazz%20Marcel%20poot
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Mouvement%20%20Marcel%20poot
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Vrolijke%20%20poot%20NOT%20Brass&dim=Format(track)
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Sonatine%20Marcel%20poot
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Poot%20variatievorm&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Pygmalion%20Marcel%20poot&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Symfonie%20%202%20poot%201937&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Poot%20symfonie%20nr.%203%20NOT%201978&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Poot%20symfonie%204&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Symfonie%205%20Poot&branch=all
http://westvlaanderen.bibliotheek.be/?q=Marcel%20Poot%20symfonie%20%206
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Poot%20Symfonie%20%22nr.%207%22&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Poot%20Tarantella&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Poot%20Vrolijkheid&branch=all&dim=Format(track)


5. Willem Pelemans (1901-1991) 
 
Willem Pelemans, was muzikaal grotendeels autodidact. Sinds achttienjarige leeftijd kreeg hij wel enig 
privé-onderricht in orkestratie, contrapunt en harmonie van zijn gewezen muziekleraar aan de 
normaalschool Paul Lagye, maar verder ging zijn muzikale scholing niet. Niettemin bouwde hij een rijk 
gevulde carrière uit in de muziekwereld. In eerste instantie was hij echter lange tijd onderwijzer aan een 
Brusselse normaalschool. Eind jaren ’40 kreeg hij een baan als docent muziekgeschiedenis aan het Stedelijk 
Muziekconservatorium van Mechelen, en in 1967 werd hij zelfs benoemd tot ondervoorzitter van de in 
volle uitbouw verkerende Nederlandstalige afdeling van het Koninklijk Conservatorium te Brussel. Zijn 
bredere rol in het (Vlaams/Brusselse) cultuur- en muziekleven begon echter veel vroeger. Zo was hij van 
1928 tot 1935 secretatis van de Vlaamse Club, een door August Vermeylen te Brussel opgericht gezelschap 
van dichters, schilders en musici, en werkte hij van 1928 tot 1940 samen met het theatergezelschap 
Rataillon. Dat gezelschap stond onder leiding van Albert Lepage en legde zich toe op experimenteel theater, 
waarbij Pelemans bij gelegenheid voor de muziek zorgde.  
Vanaf 1944 was ook Pelemans’ schrijvende en daardoor cultuuruitdragende rol belangrijk: als 
muziekredacteur van Het Laatste Nieuws recenseerde hij immers niet alleen concerten, maar legde hij zich 
ook toe op het voorstellen van jong muzikaal talent van eigen bodem. Het voorzitterschap van de Unie van 
Belgische Componisten dat hij van 1971 tot 1981 uitoefende kan bovendien in dezelfde zin worden gezien 
als een bijdrage tot het behartigen van autochtone componisten.  

Daarnaast had Pelemans van 1931 tot 1938 reeds als programmator 
meegewerkt aan de programma’s van de Librado bij het NIR. Daarbij 
probeerde hij op voorzichtige wijze meer “vooruitstrevende” muziek 
in de uitzendingen te verwerken, maar ondanks die gematigdheid 
kwam hij hierdoor in conflict met de liberale omroepstichting. Net 
vóór en langere tijd na de tweede wereldoorlog verzorgde hij 
vervolgens los van Librado muziekkronieken voor de nationale 
omroep, onder andere de “mijmeringen van het melomaantje”, 
waarmee hij een pionier was van de zogenaamde “radiocauserie”. 
Door deze diverse functies was Willem Pelemans een belangrijk 
figuur in 60 jaar muziekleven in België, niet in het minst als promotor 
van de zogezegde “moeilijkere” muziek bij een breder publiek.  
De sinds zijn overlijden in 1991 (28 oktober te Sint-Agatha-Berchem) 
uitgereikte prijs Willems Pelemans (later Jeanne en Willem 
Pelemans) huldigt in dezelfde geest muzikanten die een belangrijke 
rol hebben gespeeld (of spelen) in het uitdragen van Belgische 
muziek.  

In zijn oeuve  begint hij “zoals het een Vlaamse componist betaamde” (Mens en Melodie, 1976, nr. 6, p. 67) 
met het schrijven van liederen op teksten van ondermeer Guido Gezelle en Karel van de Woestijne, in een 
bij die poëzie aansluitende impressionistische of (laat)romantische muzikale taal. Die vormt op dat ogenblik 
ook de dominante, door Joris Vriamont ironisch als “Vlaams sentimenteel academisme” bestempelde 
muzikale stijl in het sterk door conservatisme getekende Vlaanderen. Illustratief voor Pelemans is O ’t 
ruischen van het ranke riet, dat de poëzie volgend een traditionele ABA-structuur heeft, maar bovenal 
opvalt door een sterk chromatische harmonie, uitgedrukt in de (volle) akkoorden in de rechterhand van de 
pianobegeleiding.  
Een eerste wending komt er door de kennismaking met Paul van Ostaijen, wiens gedichten een nieuwe 
basis en inspiratiebron gaan vormen voor zijn liederen: de romantische stemmingmakerij in Pelemans’ 
muziek gaat plaats ruimen voor een ritmisch en harmonisch sterker geprononceerde stijl, als een soort 
muzikale vertaling van van Ostaijens literair expressionisme. Vaak is er daarbij een opvallend werken met 
een quasi-ostinaat begeleidingsfiguurtje, waarboven de melodie vrij gecomponeerd is en soms scherp gaat 
dissoneren. Door dit schrijven van muziek op “expressionistische” teksten behoort Pelemans meteen tot 
een vroege beweging van Nieuwe Muziek in Vlaanderen, die stilaan op gang komt tijdens het interbellum 



en schoorvoetend aansluiting zoekt bij internationale vernieuwingen. Hij begint echter na verloop van tijd 
sterk te twijfelen aan de (toegevoegde) waarde van zijn muziek bij van Ostaijens poëzie, zeker na die op erg 
muzikale wijze eigen gedichten te hebben horen voordragen. 
 
Pelemans gaat zich vervolgens in de latere jaren ’20 bekennen tot avant-gardestromingen in Vlaanderen, 
die zich onder meer sterker willen afzetten tegen achterhaald romantisme, Benoit-epigonisme of louter 
functionele muziek voor Vlaams-nationalistische meetings. Enerzijds onderneemt men pogingen om Benoit 
tot zijn ware proporties terug te brengen, waarbij Pelemans zich met een lezing in het hol van de leeuw, in 
casu het Willemsfonds, niet onbetuigd laat. Anderzijds gaat men zelf een andere, meer “objectieve” 
muzikale taal zoeken, ontdaan van romantisch pathos en sentiment. Pelemans slaat mee die nieuwe weg 
in, geïnspireerd als hij is door onder meer Satie en wat hij het constructivisme van Honegger noemt.  
De poëzie is in deze fase niet meer het uitgangspunt voor muziek: hij voert zelfs een tijd strijd tegen het 
louter “liedjeszingen”, in zijn ogen op dat ogenblik een rem op muzikale vooruitgang. In zijn eigen werken 
gaat hij als tegengewicht een abstractere klankkunst voorop stellen, waarbij haast alles in een radicaal 
instrumentaal denken lijkt te draaien rond de autonome muzikale constructie. De werken gaan zich daarbij 
kenmerken door een sterk lineaire schrijfwijze, met scherpe contrasten en dissonanten in melodie en 
harmonie. Hij zet zijn opvattingen bovendien uiteen in een boekje met als titel Architectonische Muziek, 
dat tot zijn eigen verbazing heel wat opzien  
baart. In eerste instantie is de tekst ervan immers slechts bedoeld als inleidende lezing voor zijn 100 
pianostudies, die deze stijl(periode) uiteraard het best illustreren. Pelemans componeert ze als oefening in 
“zuiver muzikaal denken” , en – door hemzelf met zelfspot toegevoegd – “de verzuchting om te Brussel 
zowat de eigenaardige Vlaamse componist te spelen”. De studies zijn inderdaad bijzonder, omdat hij korte 
citaten uit oud-Nederlandse liederen als muzikale bouwstenen gaat gebruiken: hun (oorspronkelijke) 
gevoelswaarde is daarbij minder van tel (door ze als kleine cellen uit een groter geheel te lichten wordt die 
uiteraard meteen reeds sterk gereduceerd), het gaat voornamelijk om de mogelijkheid tot uitwerking die in 
de kiem aanwezig is. Op die manier staan deze werkjes ver van muziek geïnspireerd door of in dienst van 
buitenmuzikale zaken: de muziek dient hier zelf de muziek te sturen, of beter gezegd de muzikale kern 
dient reeds de verdere uitbouw vooraf te spiegelen of in zich te hebben. Pelemans stelt later wel dat zijn 
bedoelingen enigszins verkeerd begrepen werden, door op dergelijke wijze eenzijdig die zogenaamd 
modernistische zijde van de werken naar voor te halen. Hij erkent echter wel zijn eigen aandeel daarin, net 
door  het gebruik van het in die richting sturende woord “architectonisch”. 
 
Mede door zijn samenwerking met Rataillon komt hij in deze periode (eind jaren twintig, begin jaren dertig) 
ook tot een vorm van “musique concrète”. Het theatergezelschap werkt immers met bescheiden middelen, 
waardoor  er niet steeds (budgettaire) ruimte is voor een (groot) muzikaal ensemble. Pelemans gaat ter 
vervanging soms werken met ijzeren platen, autocylinders, straatstenen etc. Om die “muziek” uitgevoerd 
te krijgen maakt hij bovendien een partituur die wel eens als een voorloper van de grafische partituren 
wordt bestempeld: op grote borden staat in tekentaal aangegeven wie wanneer waarop moet slaan. Zelf 
beschouwde hij dit later niet als echt grote verwezenlijkingen, eerder als “één grote anekdote”. Inderdaad 
staan die experimenten met hun grote vrijblijvendheid nog ver van wat Schaeffer jaren later als “musique 
concrète” verwezenlijkt.  Ze fungeren niet als een principiële zoektocht naar klankmiddelen, maar kunnen 
beter gekaderd worden in een dadaïstische kunstopvatting, of ruimer binnen de typische ironie die vele 
avant-gardekunst uit die jaren kenmerkt. Die houding spreekt ook uit “Les Mamelles de Tiresias” van 
Guillaume Appolinaire, één van de stukken die Pelemans van dergelijke muzikale omkadering voorziet, 
naast bijvoorbeeld Barrabas van Michel de Ghelderode. 
Een ander belangrijk werk uit die periode, niet voor de theatergroep en in vergelijking minder radicaal, is 
Pelemans’ oratorium De wandelende jood (1929), gebaseerd op fragmenten uit August Vermeylens 
gelijknamige roman. Muzikaal is Socrate van Erik Satie het lichtend voorbeeld, vooral dan door de eenvoud, 
het “muzikaal simplisme” dat ook Pelemans in zijn werk probeert te bewaren. Saties streng op de 
gesproken taal geënte recitatieven worden echter vervangen door meer melodisch getinte lijnen, in 
“Vlaams romantische stijl” (zoals door hemzelf omschreven), waardoor het geheel een minder statisch 
karakter krijgt.  



Sinds het midden van de jaren dertig, maar sterker nog na de tweede wereldoorlog wordt Pelemans’ 
muziek minder radicaal, wat samengaat met een herwaardering van de Weense Opera en Mozart. Het 
bevreemdende en wat agressieve karakter van vele voorgaande werken wordt getemperd door een zekere 
terugkeer van lyriek en een grotere eenvoud wat betreft ritmiek, waarbij die laatste soms aan populaire 
muziek of dans gaat refereren. Dat resulteert vaak in een eerder blijmoedig karakter, treffend geïllustreerd 
door Herfstgoud (1959), een ballet vol humor, of zijn Introductie tot een Opera Buffa (1959), onderdeel van 
een onvoltooide opera. De vorm van die laatste is als een klassieke Italiaanse ouverture, met de 
opeenvolging snel/langzaam/snel: het eerste deel vormt een levendige tarantelle, met als muzikale humor 
voornamelijk de wisselwerking van zangerige lijnen en korte, vinnige ritmische motieven. Het tweede deel 
is trioachtig, en is vooral opmerkelijk omwille van een gekende ouverturetechniek: het lyrische liefdeslied 
uit het tweede bedrijf wordt er immers instrumentaal geanticipeerd.  
Daarbij dient opgemerkt dat de lyriek van dit en ander rijper werk zich ver houdt van sentimentalisme, 
vermits  Pelemans steeds een grote soberheid in de melodische lijnen bewaart. Die soberheid vormt 
meteen een algemene typering voor de werken uit deze doorgaans als ‘tweede’ bestempelde periode. In 
instrumentatie of dynamiek is er immers net zo min een streven naar het uiterlijke effect. Nergens blijkt 
een hang naar intense dramatiek, nergens pathos, zelfs niet in het Agnus Dei van zijn mis, nochtans een van 
zijn diepst emotionele bladzijden muziek. De stemmen verlopen er, met grote nadruk op de halve toon in 
het Agnus Dei-motief, in doorgaans lange notenwaarden, waarbij het orgel fragmentarisch een snellere 
tegenmelodie opzet. Het resultaat is uiterst emotioneel, maar nergens sentimenteel. Daardoor is een 
omschrijving van Pelemans als “anti-romanticus”  
ook voor deze tweede periode te rechtvaardigen, al is die houding minder expliciet dan in de vroegere 
jaren.  
Wat tonaliteit betreft situeren deze latere werken zich ook in een tussenpositie: tonaal noch atonaal, 
misschien best te omschrijven als een licht tot sterk verwijde tonaliteit: er wordt gebruik gemaakt van 
“traditionele” akkoorden, maar in een erg vrije (niet functionele) aaneenschakeling, die zich ver van elke 
stereotypie of elk schema houdt. Dissonanties worden daarbij zeker niet gemeden, maar ondergraven 
nergens eenuiteindelijke tonale indruk. Dergelijke losse omgang met het tonale –er zijn geen 
voortekeningen– illustreert ook goed de grote vrijheid die Pelemans in zijn muziek bewaart, waardoor ze 
buiten elk systeem lijkt te vallen. Hij was in die zin eerder een empirisch dan theoretisch componist, die zich 
weinig bekommerde om ideologische of  theoretische achtergronden of verklaringen, maar muziek schreef 
vanuit een voornamelijk melodische bekommernis. 
In eigen woorden: “de melodie is de persoonlijkheid van de toondichter” (Gamma, 1973, nr. 2, p. 49).  
De werken in de latere eigen stijl zijn dus algemeen ergens in het vrije veld tussen traditie en vernieuwing 
te situeren. Uiteraard is dit nog met verschillende accenten, niet in het minst door de diverse genres waarin 
Pelemans componeerde.  
Een zwaartepunt binnen zijn oeuvre is zonder twijfel de instrumentale muziek, met bovenal een belangrijk 
aandeel kamermuziek, een genre dat hij als Vlaamse componist als één van de eerste weer onder de 
aandacht brengt. Pelemans ent zich er wat betreft vorm gedeeltelijk op de klassieke traditie. Voorbeelden 
zijn onder meer het saxofoonkwartet dat door de heldere muzikale bouw zelfs als een neoklassiek werk zou 
kunnen beschouwd worden, en de vele sonates.  
Daarin werkt hij doorgaans met een traditionele opbouw, zoals in de sonate voor klarinet en piano, of de 
sonates voor twee piano’s: een eerste deel met hoofd- en neventhema, een tweede deel in een zangerige 
adagiovorm en een slotdeel waarin dansachtige ritmes doorbreken. Een interessante vorm vertoont de 
eerste pianosonate, zeker in de eerste twee delen, die beide met hetzelfde (daardoor 
eenheidsscheppende) trage motief beginnen. In het eerste deel volgt daarop wel een sneller tweede 
thema(complex) maar is er verder geen strikte sonatevorm te bemerken.  
Ook liederen blijven daarnaast, ondanks Pelemans’ tijdelijke kruistocht ertegen uiteindelijk een belangrijke 
plaats  in zijn oeuvre bewaren. De “stijl” van de tweede periode, zeker de terugkeer van de lyriek, kwam 
zelfs het eerst of sterkst tot uiting in die liederen. Een goed voorbeeld zijn de drie liederen op tekst van 
Raymond Herreman die  samen de bundel God (1941) vormen. De stijl is in vergelijking met de vroegere 
liederen geëvolueerd; ze onderscheiden zich door een meer bezonken tekstinterpretatie van zijn meer 
romantische dan wel expressionistische liederen uit de vroege jaren. Meestal wordt vertrokken van één 



muzikale cel, die wel een vertaling van de inhoud vormt, maar dan slechts in algemene zin, en die muzikale 
gedachte wordt dan verder vrij doorheen het lied verwerkt. Ook hier is op die manier de uiterste eenvoud, 
blijkend uit de spaarzame muzikale middelen, als een hoofdkenmerk op te merken.  
Andere belangrijke vocale werken uit die tweede periode zijn de reeds vermelde Mis (1944, opvallend, net 
als de bundel God, voor een liberaal als Pelemans), Het standvastige tinnen soldaatje (1945), oorspronkelijk 
een radiospel, en de kameropera De Nozem en de Nimf (1960). Die laatste twee behoorden tot zijn 
populairdere werken, begrijpelijk gezien de sterk lyrische inslag. Zijn eerste opera, De mannen van Smeerop 
(1952) is ook te vermelden, als een goede illustratie van zijn dansachtige ritmes, voornamelijk terug te 
vinden in de hoekdelen van de opera. Van de instrumentale output voor grote bezetting tot slot dienen 
zeker de ballades en concerto’s aangestipt. Er zijn daarnaast ook symfonieën, maar die bestempelde hij 
later eerder als oefeningen in orkestratie, en te sterk onder invloed van Mozart geschreven. In de Ballades 
komt zijn eigen stijl beter tot uiting, zoals in de tweede ballade, waar er vanuit één fluctuerend motiefje 
een hele melodische ontwikkeling tot stand komt: in aanvang is er slechts die fluctuatie in de hoorns, maar 
wanneer de fluit en later ook de ander instrumenten zich vervoegen gaan die daaruit meer uitgewerkte 
lyrische lijnen ontwikkelen, al blijft in aanvang steeds het basismotiefje herkenbaar. Ook het derde 
concerto voor orkest (1957) is interessant. Vooral het eerste deel,  dat opnieuw niet zozeer een klassiek-
thematische bouw heeft, wel een losse opbouw in melodische “flarden” die uit slechts twee noten of twee 
akkoorden worden ontwikkeld. De grote bezetting wordt daarbij soms zo uitgedund dat nog slechts één 
van zulke flarden weerklinkt. De melodische component van Pelemans is zoals uit deze laatste voorbeelden 
mag blijken niet te beschouwen als een conservatief gegeven: in zijn melos zoekt Pelemans immers net 
naar nieuwe uitdrukkingsvormen. In het geheel beschouwd is Willem Pelemans een componist die steeds 
naar “de essentie” van muziek heeft gezocht, die voor hem uiteindelijk primair in het melodische gelegen 
blijkt. Om die essentie te bereiken legde hij echter een wat bochtig parcours af, onder meer langs radicale 
experimenten die uiteindelijk vooral van betekenis waren omdat ze hem leerden zich van allerlei ballast 
(romantiek, sentimentalisme, pathos à la Benoit) te ontdoen. 
(bron: Cebedem & Matrix) 
 
Publicaties van Willem Pelemans over Vlaamse muziek 
 
Hij leerde Vlaanderen luisteren : uit de memoires van een toondichter-criticus  
De Vlaamse muziek en Peter Benoit 
 
Getuigenis 1951 : de Vlaamse Toondichters en de Opera  
// in: De Vlaamse muziek sedert Benoit / onder red. van August Corbet ; met medewerking 
 van onder andere Willem Pelemans 
 
Artikels over Willem Pelemans 
 
Willem Pelemans / Frank De Keyser 
//in : De Vlaamse Gids, Jrg. 75 (1991) nr. 4, p. 44-55 
 
Nieuwe memoires van Willem Pelemans / L. Van den Briele 
In het tijdschrift Boek en bibliotheek, Reeks VI (1991) nr. 4, p. 20-21 
 
Interview met Joost Florquin (in: Ten huize van…, deel 18) 
 
Composities op LP en CD 
 
Allegro Flamenco 
Kwintet voor fluit, viool, altviool, cello en harp, 1962 
Toms droomen 
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http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=kwintet%20Pelemans
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Willem%20Pelemans%20Toms%20droomen&branch=all


6. Fernand Sevenants (1901-1992)  
 

Over Fernand Sevenants vinden we voorlopig alleen terug dat hij de zoon is van componist José Sevenants 
(1868-1946) en de vader van jazzmuzikant Mark Danval. 
 
Composities op LP en CD 
 
Bruissements, voor harp 
 

7. Raymond Chevreuille (1901-1976)  
 
Raymond Chevreuille begint zijn muzikale opleiding in de muziekschool van Sint-Joost-ten-Noode. 
Vervolgens gaat hij harmonie studeren aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel. In die discipline 
behaalt hij in 1922 in de klas van Gabriel Minet een tweede prijs, en in 1924 in de klas van Francois Rasse 
een eerste prijs. Hij verlaat zeer snel de instelling om als autodidact zijn opleiding te vervolmaken. 
In 1936 wordt hij aangeworven aan het Nationaal Instituut van de Radio-omroep als klankopnamespecialist 
en verwerft er een grondige bekwaamheid op het vlak van de orkestratie en de akoestiek. Hij geeft ook 
enkele cursussen in de muziekschool van Sint-Joost-ten-Noode. In 1956 wordt hij directeur van de 
Franstalige programma's, een functie die hij tot zijn pensioen in 1966 zal bekleden. Chevreuille 
componeerde zowel voor de concertzaal als voor het toneel, de opera of de radio. Hij zorgde er steeds voor 
van de begane paden af te wijken, door veelvuldig gebruik te maken van atonaliteit, polytonaliteit of 
modaliteit, zonder zich ooit te beperken tot een enkele van deze wegen. Het grootste belang hecht hij aan 
de expressie; niet met een specifiek beschrijvend doel, maar geleid door de behoefte om gevoelens op te 
roepen. Dit resulteert in een stijl die nog dicht aanleunt bij het Franse impressionisme, maar bevrijd is van 
subjectief gewicht en waarin hoekiger melodieën en dichtere samenklanken worden opgenomen. 
In het kader van de Pro Arte Concerten, die in Brussel in de jaren twintig door Paul Collaer werden  
georganiseerd, begint hij zich voor de hedendaagse muziek te interesseren. Na het werk van Richard 
Strauss en Igor Stravinski grondig te hebben bestudeerd - hiervan getuigen enkele werken die hij verkoos te 
vernietigen  - schrijft hij zijn eerste compositieproeven in de stijl van het Weense expressionisme. Het is 
hoofdzakelijk Berg die hem zal beïnvloeden en hij zal een van de eerste Belgische componisten zijn om het 
seriële muziekschrift uit te proberen. In 1928 signeert Chevreuille zijn eerste opus, een strijkkwartet. Zoals 
Schoenberg in zijn tweede strijkkwartet opus 10, voegt hij aan de vier strijkers een sopraanstem toe. Zijn 
belangstelling voor Berg is meer waarneembaar in het strijkkwartet opus 5 (1934), dat van een recensent 
de bijnaam «Quatuor des aphorismes» kreeg, zodanig doet het denken aan het kortaangebondene van 
Webern. Zijn reputatie vestigt zich vrij snel en, vanaf 1934, zal zijn werk regelmatig op het Festival van de 
Internationale Vereniging voor Hedendaagse Muziek worden gespeeld. Tussen 1930 en 1945 zal het 
kwartet voor hem een bevoorrechte vorm zijn van opzoekingen en reflecties. Hij componeert er zes (op. 1, 
5, 6, 13, 23, 32) evenals een cellokwartet (op. 24, 1942). Door zijn werken heen, zoekt Chevreuille een eigen 
stijl door de dodecafonische techniek toe te passen en door te proberen zich te bevrijden van vormelijke 
verplichtingen. Hoewel hij zich aanvankelijk aanpaste aan de traditie van een duidelijk vastgelegde vorm 
gestructureerd op basis van tegengestelde thema's, heeft zijn voorliefde voor het expressionisme van Berg 
hem langzamerhand geleid tot vrijere opvattingen in composities waar droombeelden, psychologie, 
eenzaamheid, tegenstrijdige gevoelens doorheen spoken. Chevreuille evolueert naar een chromatische 
taal, gebaseerd op een hiërarchie van polariteiten, dat wil zeggen door aan bepaalde klanken een 
predominantie toe te kennen. Het oeuvre van Chevreuille bestaat voor het grootste deel uit orkestwerken : 
drie pianoconcerto's  
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(op. 10, 1937; op. 50, 1952; op. 88, 1968), drie vioolconcerto's (op. 19, 1941; op. 56, 1953; op. 86, 1965), 
twee celloconcerto's (op. 16, 1940), een trompetconcerto (op. 58/4, 1954), negen symfonieën  

(op. 14, 30, 47, 54, 60, 67, 68, 84, 95), thematisch geïnspireerde werken 
waaronder Barbe Bleue (op. 42, 1949), Breughel, peintre des humbles (op. 
82, 1963), Carnaval à Ostende (op. 72, 1959), Cendrillon (op. 33, 1946). In 
“Breughel, peintre des humbles” bereikt hij een hoogtepunt in sonore 
evocatie. Opgebouwd uit vijf delen  (Fanfare à la gloire de Breughel, le 
Repas de Noces, la Fenaison, les Jeux d’enfants, le Combat de Carnaval et 
de Carême), verkent het werk alle mogelijkheden van het orkest en 
ontwikkelt een sterk gecontroleerde stijl. Zijn dubbelconcerto voor 
saxofoon en piano (oorspronkelijk voor alto en piano, op. 34, 1946) wordt 
ook gekenmerkt  door een grote thematische verbeelding en een ritmische 
vindingrijkheid die duidelijk sterk onder invloed  staat van de jazz. De 
gevoeligheid van Raymond Chevreuille is zeer gevarieerd. Een poëtische 
inslag, vaak teder, etherisch, uit zich in zijn twee cantaten, Evasions (1942) 
en Les saisons (1943), terwijl dramatische intensiteit of uitdrukkingsernst 

vooral zijn kwartetten kenmerkt. De werken die het meest onder de invloed van Berg staan (de derde 
symfonie, het tweede pianoconcerto) zijn van een bitterder pessimisme. Deze expressieve diversiteit 
weerspiegelt zich ook in de keuze van teksten van Maurice Carême, Aragon, Franc-Nohain, Emile 
Verhaeren, Sint Franciscus van Assisi, Joseph Weterings en P. de Clairmont. Zijn belangstelling voor de 
orkestratie en zeer waarschijnlijk ook zijn ervaring als geluidstechnicus  hebben zijn uitgesproken keuzes op 
het gebied van instrumentale kleuren en het verbinden van timbres beïnvloed. Op dat vlak heeft hij in de 
jaren vijftig totaal nieuwe en zeer geslaagde combinaties verwezenlijkt. In zijn twee grote radiowerken D’un 
diable de briquet op. 45 en “L’Elixir du Révérend Père Gaucher” op. 48 (naar Alphonse Daudet, 1951), heeft 
hij een beroep gedaan op de experimentele technieken van de elektroakoestische muziek. schreef ook een 
kameropera, Atta Trollop. 51 (naar H. Heine, 1952)en verschillende balletten : Jean et les argayonsop. 7 
(1934), Cendrillonop. 33 (1946), Le Bal chez la potièreop. 59 (1954). Zijn loopbaan als componist werd 
bekroond met talrijke prijzen waaronder de Prix de l’Art populaire in 1944,  de Prijs van de Academie Picard 
in 1946, de Italia-prijs in 1950 voor D'un diable de briquet. Zijn tweede pianoconcerto werd in 1952 het 
plichtwerk voor de Koningin Elisabethwedstrijd. Hij ontving ook prestigieuze  opdrachten, waaronder een 
symfonie van het Koussevitzky Fonds van de Library of Congress, en een cantate van  Belgische 
volksliederen op verzoek van het Festival van Pittsburg. Raymond Chevreuille is geen streekcomponist, 
maar wel een van de meest gewaardeerde Belgische componisten van zijn land. Zoals André Souris, Albert 
Huybrechts of Jean Absil, is hij een van de meest vernieuwende musici van zijn generatie en hij is er 
bovendien in geslaagd een Europese reputatie op te bouwen. Hij werd op 4 januari1973 verkozen tot lid 
van de Koninklijke Academie van België. ( bron: Cebedem) 
 
Composities op LP en CD 
 
Accordeonboeket 
Brueghel, peintre des humbles 
Concerto voor piano, saxofoon en orkest  (zonder nummer) 
Concerto voor piano en orkest nr. 2 
Ondermeer door veel gebruik van slagwerk en percussieve pianotechniek, doet dit werk denken aan de 
concerto’s van Bela Bartok. De snelle loopjes in het 3de en  4de  deel neigen dan weer Russen als Prokofieff en 
Sjostakovitsj.  
Divertimento in b kl voor fluit, hobo en snaren 
Dubbelconcerto 
Mouvements, op. 66, voor koperblazers en slagwerk 
Recit et air gai 
Sonatine voor klarinet en piano, op. 94 
Suite voor orkest, op. 72 "Carnaval à Ostende" 

http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Chevreuille%20accordeonboeket
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=chevreuille%20Brueghel&branch=all
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Chevreuille%20concerto%20double
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Chevreuille%20concerto%202
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Raymond%20chevreuille%20divertimento&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Raymond%20chevreuille%20saxofoon&branch=all&t=1389197185373
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/#?q=Chevreuille Mouvements&t=1386073549976
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Raymond%20chevreuille%20Recit&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Raymond%20chevreuille%20sonatine&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Chevreuille%20suite


8. Gaston Brenta (1902-1969)  
 

Als leerling van Paul Gilson maakte Gaston Brenta (Brussel 1902-1969) 
daarna deel uit van de groep “les Synthétistes”. Zijn eerste belangrijk 
werk, de opera “Le Khadi dupé” waarvan hij het libretto en de muziek 
schreef, werd in 1929 in de Koninklijke Muntschouwburg opgevoerd. 
In 1931 gaat hij bij het Institut National Belge de Radiodiffusion (INR – 
NIR) werken (nu de RTBF) en hij richt er de discotheek op die hij verder 
organiseert. Vanaf 1953 leidt hij er de Franse muzikale uitzendingen. Hij 
componeerde een vijftigtal werken, waaronder twee concerto’s voor 
piano en orkest (het tweede werd het opgelegd werk voor de Koningin 
Elisabethwedstrijd van 1968), een symfonie, een strijkkwartet, een suite 
voor blaaskwintet, twee balletten, een oratorium, een symfonisch 
gedicht, werken voor trompet, slagwerk, fagot, enz. 
Zijn werken zijn krachtig georkestreerd met grote zorg voor de melodische 
lijn. Gaston Brenta publiceerde ook “Panorama de la Musique belge au 
XIXe siècle”, “Notes brèves sur les symphonies de Beethoven”, een 

belangrijke biografie over Paul Gilson en een studie over “Adolphe Sax et la facture instrumentale”. 
(bron: Cebedem & Wikipedia) 
 
Composities op LP en CD 
 
Chevauchée fantastique 
“Fantastische rit” is een jeugdwerk, misschien wel geïnspireerd door “De vervloekte jager” van César Franck 
Concerto nr. 2 voor  piano en orkest  
Concertino voor trompet en strijkorkest 
Fanfare héroique  
Matinée d’Eté 

 

9. Antoine Toulemonde (1902-1993)  
 
Over Antoine Toulemonde vonden we tot nu toe alleen dat hij in de jaren ’70 van de de 20ste eeuw instond 
voor de artiestenmis “Messe des artistes” op het Festival van Chassepierre bij Florenville. 
Chassepierre is een kunstenaarsdorp aan de Semois en tegen de Franse grens.  
 
Composities op LP en CD 
 
In Ireland, voor orgel, 1930 
 
 
 

http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=chevauchee%20Brenta&branch=all
http://westvlaanderen.bibliotheek.be/?q=concerto%20brenta
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Gaston%20brenta%20Concertino&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Gaston%20brenta%20fanfare&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Gaston%20brenta%20Matinee&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Antoine%20Toulemonde%20Ireland&branch=all
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.vakantielandbelgie.nl/images/waalse-vlag.jpg&imgrefurl=http://www.vakantielandbelgie.nl/vlag.htm&usg=__67v0vATWchNoi-V_hjcczy_oZco=&h=106&w=160&sz=3&hl=nl&start=4&sig2=w6tC-GQ2OxnmPyHItnx5bQ&zoom=1&tbnid=pJEHRYPZJ18GUM:&tbnh=65&tbnw=98&ei=0ppSTcH3NJKGhQfOtrzgCA&prev=/images?q=Waalse+vlag&um=1&hl=nl&safe=vss&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.vakantielandbelgie.nl/images/waalse-vlag.jpg&imgrefurl=http://www.vakantielandbelgie.nl/vlag.htm&usg=__67v0vATWchNoi-V_hjcczy_oZco=&h=106&w=160&sz=3&hl=nl&start=4&sig2=w6tC-GQ2OxnmPyHItnx5bQ&zoom=1&tbnid=pJEHRYPZJ18GUM:&tbnh=65&tbnw=98&ei=0ppSTcH3NJKGhQfOtrzgCA&prev=/images?q=Waalse+vlag&um=1&hl=nl&safe=vss&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


10. Leon Stekke (1904-1970)  
 
Stekke werd geboren in Soignies (Zinnik) in Henegouwen. Na docent in harmonie te zijn geweest, werd hij 
directeur aan het Conservatorium van Brussel. Hij had Joseph Jongen en Paul Gilson als leermeesters; en 
Pierre Bartholomée  als leerling 
 
Composities op LP en CD 
 
Concerto voor trompet en orkest, op. 17 
Impressions de cinéma, voor klarinet en piano 
Nocturne voor fluit en piano, op. 5 
 

11. Jef Rottiers (1904-1985) 
 
Ruim een eeuw geleden werd Jef Rottiers in Mechelen geboren, op 27 augustus 1904. Als beroep 
vervaardigde zijn vader Rik het snijwerk van meubelen. Mechelen was toen nog immers de meubelstad bij 
uitstek. Als hobby maakte hij schilderijen van bloemen op houten paneeltjes, vandaar ook de liefde voor de 
schilderkunst bij zijn zoon Jef. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtte het gezin voor het oorlogsgeweld en 
week uit naar Ierland. Zijn vloeiend Engels, weliswaar met een Iers accent, zijn typische gevoel voor humor 
en de verbondenheid met de zee heeft hij waarschijnlijk te danken aan zijn verblijf op het groene eiland. 
Na de terugkeer naar België studeerde Jef Rottiers voor onderwijzer aan de Katholieke Normaalschool van 
zijn geboortestad en behaalde er zijn diploma in 1923. In die tijd volgde hij ook gedurende drie jaar lessen 
aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Mechelen, destijds bestuurd door Gustaaf Van de 
Woestijne, broer van schrijver Karel. Zijn interesse voor kunst en geschiedenis in het algemeen blijkt ook uit 
het feit dat hij in 1924 zijn diploma van gids van Mechelen behaalde. In de Normaalschool werden de 
eerste kiemen gelegd voor de liefde tot de muziek, maar vooral door eigen vorming gelukte hij erin de 
muziek grondig te beheersen. Hierin werd hij sterk aangemoedigd door zijn jeugdvriend Gaston Feremans. 
Reeds jong sloot Jef Rottiers aan bij het Mechels gemengd koor, de Cijferisten, waarvan toen Alfons Verbist, 
leraar aan de Normaalschool, dirigent was. Hier leerde hij Robert Gooris kennen, een in die tijd 
schitterende tenor, met wie hij, als pianobegeleider, verschillende concerten gaf. Het repertoire strekte 
zich uit van Monteverdi tot Debussy. 
 
Van pianist tot beiaardier was maar een stap, temeer daar Theo Adriaens, één van de beste leerlingen van 
Jef Denijn, die reeds in 1927 zijn beiaarddiploma had behaald, een buur was van Jef Rottiers. Beiden 
woonden in de Frederik de Merodestraat, de straat waar zich de huidige Koninklijke Beiaardschool bevindt. 
Op aansporen van Adriaens vatte Jef Rottiers in 1929 zijn studies aan bij de Mechelse Beiaardschool, toen 
nog op de Wollemarkt 36, onder de leiding van directeur Jef Denijn en de leraren Staf Nees, Jef Van Hoof en 
Victor Van Geyseghem. Jef Denijn en Staf Nees gaven beiaardles, Jef Van Hoof harmonie en compositie en 
Victor Van Geyseghem campanologie. "Ik werd waarschijnlijk wel door het lot begunstigd te mogen 
studeren bij drie zulke grote muzikanten, die op mij een blijvende stempel hebben gedrukt."  
Op 27 juli 1933 behaalde hij zijn uitgangsdiploma met onderscheiding. In hetzelfde jaar diplomeerden ook 
Harry Beenen uit Lier, Ephrem Delmotte uit Ronse, Jack Paice uit Londen, de blinde Cornelis Roelofs uit 
Arnhem en Nora Johnston uit Croydon (Engeland). Dat hij als enige dat jaar met onderscheiding 
afstudeerde, toont aan dat de toenmalige jury, bestaande uit Jef Denijn, Staf Nees en Jef Van Hoof, zeker 
niet kwistig was met de punten. Uit de geschreven commentaar van Jef Denijn onthouden we: "Stuk op 
zicht: zeer goed!" en "Eigen compositie: geslagen als compositie" (sic). In datzelfde jaar verwierf hij 'The 
Cardinal Mercier Scholarship'. Hij speelde van toen af als gastbeiaardier in België, Nederland, Frankrijk en 

http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Leon%20Stekke%20concerto&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Leon%20Stekke%20impressions&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Leon%20Stekke%20Nocturne&branch=all&t=1389798863974
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.vakantielandbelgie.nl/images/waalse-vlag.jpg&imgrefurl=http://www.vakantielandbelgie.nl/vlag.htm&usg=__67v0vATWchNoi-V_hjcczy_oZco=&h=106&w=160&sz=3&hl=nl&start=4&sig2=w6tC-GQ2OxnmPyHItnx5bQ&zoom=1&tbnid=pJEHRYPZJ18GUM:&tbnh=65&tbnw=98&ei=0ppSTcH3NJKGhQfOtrzgCA&prev=/images?q=Waalse+vlag&um=1&hl=nl&safe=vss&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


Engeland maar bleef zijn ambt van onderwijzer uitoefenen aan de jongensschool van O.-L.-Vrouw-Waver. In 
1938 won hij een compositieprijs van de Mechelse Beiaardschool met Preludium in F. 
 
Oorlog en repressie 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog schreef Rottiers hoorspelen voor het toenmalige Nationaal Instituut voor 
de Radio-omroep (N.I.R.). Vanwege het feit dat hij cultureel actief bleef tijdens de oorlog, braken er voor 
hem na de bevrijding donkere dagen aan. Rottiers, evenals Jef Van Hoof en Gaston Feremans, was één der 
vele Vlaamse kunstenaars die de gevolgen van de Belgische repressie aan den lijve ondervond: hij werd 
veroordeeld tot 18 maanden cel in de voormalige Dossinkazerne te Mechelen. Zelfs daar liet hij de muziek 
niet los: hij kreeg toestemming om voordrachten te houden over klassieke componisten voor zijn 
medegevangenen.  
Bij zijn vrijlating was hij zijn burgerrechten kwijt, evenals zijn job als onderwijzer in O.-L.-Vrouw-Waver. Om 
in zijn onderhoud en dat van zijn gezin te voldoen schilderde hij veel en gaf hij privé-pianolessen in de Van 
Hoeystraat waar hij toen woonde. Frans Verleyen, voormalig hoofdredacteur van het bekende Vlaamse 
weekblad Knack, geeft in zijn boek 
Mechelen zijn indrukken van toen weer. Hij spreekt er over dat groenachtig briefje (namelijk het lesgeld 
van twintig Belgische frank per uur), over het eerste leerboek van Schmoll en hij beschrijft het koperen 
schemerlampje boven de buffetpiano, het enige licht in het tussenkamertje waar Rottiers hem les gaf. 
Enige jaren later kon Rottiers wel aan de slag te Brussel als vertaler aan een publiciteitsbureau, en als 
onderwijzer in een vervallen gebouw dat voor een Nederlandstalige school met één klas dienst deed. In 
deze klas moest hij zes studiejaren tegelijkertijd onderrichten. 
 
Beiaardier te Meise 
In 1951 schonk grootindustrieel Jan Van Gijsel een beiaard aan de kerkfabriek van de Sint-Martinusparochie 
te Meise. Op 10 juni werd het instrument ingehuldigd. De beiaard bestond uit 47 klokken, gegoten te 
Doornik door Marcel Michiels jr.,  met als zwaarste de Martinusklok van 750 kg. Staf Nees trad op als 
beiaardadviseur. Begin 1952 werd Jef Rottiers aangesteld  als beiaardier van Meise, een taak die hij vervuld 
heeft tot 1982. Waarschijnlijk was het vooruitzicht op een vast  
beiaardierschap in Meise voor Jef Rottiers een geweldige stimulans want in 1951 werden drie van zijn beste 
beiaardwerken gepubliceerd: Suite voor Beiaard naar het gedicht Bell Moods van Kamiel Lefévere, Sprookje 
(bekroond met de Prijs der Beiaardschool van Mechelen) en Ballade.  
In 1952 gaf hij een boek uit op aandringen van Staf Nees, in samenwerking met de Beiaardschool en met 
financiële steun van klokgieter Marcel Michiels: Beiaarden in België. Dit historisch werk, dat hij zelf 
verluchtte met prachtige pentekeningen, gaf voor het eerst een volledig overzicht van de toen bestaande 
beiaarden in ons land. Hij bezocht daarvoor alle beiaarden  om ter plaatse de nodige gegevens te 
verzamelen. 
 
Oud-leerlingenbond 
In 1954, was hij medestichter van de Oud-leerlingenbond der Beiaardschool, samen met Adriaan de Groot,  
John Gebruers en Jan Feyen, en werd hij vice-voorzitter van deze vereniging. De opvolger van deze Oud-
leerlingenbond,  de Belgische Beiaardiersgilde, publiceerde in 1982 en 1983 in samenwerking met de 
Koninklijke Beiaardschool drie beiaardbundels met hoofdzakelijk beiaardbewerkingen van Jef Rottiers: Uit 
het beiaardrepertorium Jef Rottiers.  
In bundel 1 bevinden zich de eigen beiaardcomposities Lamento, dat hij zou geschreven hebben in 1981 om 
het overlijden van Jef Denijn in 1941 te herdenken, en Fantasia II over het 'Lied aan Meise' van L. Joos. In 
bundel 2 vinden we zijn compositie Canzonetta terug.  
Fantasia op ADG werd als bijlage van het Bondsnieuws nr. 62-63 uitgegeven, het toenmalige tijdschrift van 
de Belgische Beiaardiersgilde. In de derde bundel schrijft Rottiers over de taak van de bewerker: "Eens, na 
mogelijk lang zoeken, zijn keuze bepaald, wil hij deze muziek voor het gestelde doel geschikt maken en dus 
langs het beiaardklavier uitvoerbaar.  
Hierbij dient echter gelet dat oorspronkelijk ritme, harmonie, inzichten van de toondichter behouden 
blijven. Ook is  het een feit dat slechts een beperkt aantal composities in aanmerking komen voor 



beiaardbewerking zonder al te grove verminking te ondergaan. Kieskeurigheid blijft dus een eerste gebod. 
[...] Wat de gekozen tonaliteit betreft, kan elke  beiaardier deze wijzigen naargelang eigen voorkeur en de 
mogelijkheden van zijn instrument."  
  
Bekroning 
In 1958 kreeg Rottiers de kans van zijn leven. Na een beiaardrecital dat hij had gegeven op de beiaard van 
het Nederlands  paviljoen op de Brusselse Wereldtentoonstelling, werd hij benaderd door een Amerikaanse 
industrieel van Duitse afkomst.  Otto Kaap had aan zijn nieuwe woonplaats "ergens in Amerika" een kerk 
met toren en beiaard geschonken en zocht een beiaardier. [1] Het aanbod was wel meer dan verleidelijk, 
maar ten slotte bleken de bindingen met familie en vrienden te sterk, zodat Rottiers dit voorstel beleefd 
afwees. Het geluk bleef echter aan zijn kant want een jaar later, in 1959, 
won hij op het Internationale Beiaardconcours te Hilversum de Improvisatieprijs, en in datzelfde jaar werd 
hij door Staf Nees aangesteld tot leraar aan de Beiaardschool te Mechelen, functie die hij tot 1974 zou 
uitoefenen. 
 
Hoe speelde Jef Rottiers? 

Over het concert in datzelfde jaar, 1974, op de (oude) beiaard in de Sint-
Romboutstoren te Mechelen, lezen we in de Gazet van Mechelen het volgende: 
"Maandag 2 september beleefden we het meest schitterende en succesvolle 
beiaardrecital dat de laatste jaren door een gastbeiaardier te Mechelen werd 
gegeven. We schrijven met overtuiging dat Jef Rottiers, de auteur van dit 
schitterend recital, tot één van de groten uit de wereld van het klokkenspel 
mag gerekend worden, niet alleen door zijn meesterlijke beheersing van het 
beiaardinstrument, maar vooral door zijn boeiend en feilloos musiceren, zijn zin 
voor ritme en interpretatie, en zijn onbetwistbare kunde zijn klokkenspel te 

bezielen en tot een harmonisch samenspel te dwingen." 
 
Kunstschilder 
Rottiers had een grote bewondering voor schilders als Pieter Bruegel, Peter Paul Rubens, Jeroen Bosch en 
Johannes Vermeer. Hij maakte dan ook minutieuze kopieën van hun schilderijen. Vermeldenswaard zijn 
onder meer De toren van Babel van Pieter Bruegel en de triptiek De tuin der lusten van Jeroen Bosch, waar 
hij evenwel eigen spielereien aan toevoegde. In het eerste werk staan tussen de huisjes van de stad links 
naast de reusachtige toren in opbouw, bijna onopvallend het stadhuis en de lakenhalle van Mechelen. In 
het tweede schilderij heeft hij in de rechtervleugel De hel bij de gestrafte muzikanten ook de bekkens van 
een drumstel geschilderd. Toch bestaat het grootste deel van zijn oeuvre uit authentieke schilderijen. De 
invloed van Bruegel is merkbaar in grote schilderijen als Vlaamse spreekwoorden of Vlaamse liederen. In dit 
laatste schilderij is de kerk van Meise afgebeeld. Voor het overige muntte hij vooral uit in zijn 
landschappen, zeezichten en bloemstukken. 
Bron: www.svm.be & www.beiaard.org 
 
Composities op LP en CD 
 
Sprookje, voor beiaard 
Lamento voor beiaard, 1981 
Fantasia op A-D-G voor beiaard, 1985 
 

http://www.beiaard.org/
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Jef%20Rottiers%20sprookje
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Jef%20Rottiers%20Lamento
http://kortrijk.bibliotheek.be/#?q=Jef Rottiers Fantasia


12. Armand Preud’homme (1904-1986) 
 

Na het beëindigen van het secundair onderwijs bij de Kruisheren van Maaseik ging Armand onder invloed 
van zijn vader naar de normaalschool van Sint-Truiden, maar deze studie beviel hem niet en hij schreef zich 
in voor een parallelstudie aan de orgelschool van Hasselt, bij Arthur Meulemans. Tenslotte ging hij door 
toedoen van deze laatste dan (kerk)muziek studeren aan het toen nog in Mechelen gelegen 
Lemmensinstituut, bij Jules Van Nuffel (samenzang en dirigeerkunst), Marinus De Jong (klavierspel, koralen 
en contrapunt) en Flor Peeters (orgelspel en begeleiding van het gregoriaans). Nadat hij in 1928 [in 
hetzelfde jaar als zijn ouderlijk gezin verhuisde naar Sint-Truiden] laureaat was geworden, werd hij 
benoemd tot organist van de Sint-Amanduskerk in Geel. Hij toonzette er het toneelwerk St.-Dymphna 
patrones van Geel op tekst van dokter Van Doninck, arts van de Geelse Kolonie voor Geesteszieken. Dit 
zangspel kende een geweldige bijval en werd herhaaldelijk opgevoerd, zodat de naam Van Preud'homme in 
Geel voorgoed gevestigd was. Hij werd bij haast elke vereniging gevraagd om te spelen, gaf lessen 
notenleer, piano en viool aan het plaatselijk kollege en aan de Geelse muziekschool en vooraanstaande 
families vroegen hem voor privé-lessen. 
Zo leerde hij de drie zusjes Verhulst uit 't Kasteeltje kennen: Elvire kwam voor piano-, Stella voor zang- en 
Eveline voor vioolles. Het waren achternichten van Constant Verhulst, de uit Berlaar afkomstige componist 
van een bekend bedevaartslied, namelijk “Te Lourdes op de bergen” of het “Ave Maria de Lourdes”. De 
jongste van deze zusjes, Eveline, een mooi meisje en een begaafde violiste, werd in 1931 Armands 
echtgenote. Door zijn activiteit in het Geelse verenigingsleven kwam Preud'homme in contact met een 
operettegezelschap dat problemen had met de moeilijkheidsgraad van de bekende stukken van het 
repertoire en daarom zette hij zich aan het componeren van gemakkelijkere operettes. Toen hij eens 
waakte bij het ziekbed van zijn zoontje werkte hij in een nacht, tot  hij uitgeput in slaap viel, aan een 
ontwerp van een libretto dat hij van dokter Verwaest had gekregen verder uit  en schreef hij er muziek bij. 
Zo ontstond zijn eerste kempische volksoperette Het leven bloeit open, die in Geel alleen al 22 keer werd 
opgevoerd. Met bussen kwamen de mensen uit Aarschot, Turnhout, Westerlo en andere gemeenten naar 
het Vlaams huis te Geel om deze operette te zien en te horen. 
 
In Geel begon Preud'homme ook meer en meer liederen te schrijven. Hij werd tweede in een 
compositiewedstrijd op “Als de brem bloeit”, een tekst van de toenmalige voorzitter van de Vereniging van 
Kempische Schrijvers, de  romanschrijver en dichter Jozef Simons. Bij de prijsuitreiking kwam een 
vriendschap tot stand die zou leiden tot heel wat 'hits'. Nog vóór de Tweede Wereldoorlog componeerde 
Preud'homme op tekst van Simons twee liederen die zeer populair zouden worden, maar die hem ook last 
zouden bezorgen: Voor “Outer en Heerd” (over de Boerenkrijg) en Kempenland. In 1939 zette hij in 
opdracht van het toenmalige N.I.R. binnen de drie dagen muziek op een tekst van Eugeen de Ridder, “In de 
stille Kempen, op de purp'ren hei”. Nog dezelfde week werd het lied, gezongen door de bariton Renaat 
Verbruggen, door de radio uitgezonden. In de eerste oorlogsjaren ontstond in samenwerking alweer met 
Jozef Simons “Susa Nina”, thans na “Stille Nacht” het meest verspreide kerstlied. 
 
Armand Preud'homme was ook dirigent van de Vlaamse Harmonie van Geel.  Op 11 augustus 1940 
publiceerde Volk en Staat een oproep van 26 min of meer bekende Vlamingen om aan te  
sluiten bij "de grote Volksbeweging waartoe het VNV het initiatief heeft genomen"; enkele dagen later  
ondertekende Armand Preud'homme zoals vele bestuurders van Vlaamse verenigingen en schrijvers, 
schilders, beeldhouwers, musici en acteurs, o.a. Jozef Simons, Arthur Meulemans, Jef Van Hoof, Dirk en 
Gerard Baksteen en Gaston Feremans deze oproep. Tijdens de oorlog deed hij mee aan de proeven voor 
directeur van de muziekschool te Mortsel Oude-God; hij kwam als 'beste' uit de schiftingen. Zo was hij van 
1943 tot 1945 werkzaam in Mortsel, waar hij zich met zijn gezin gevestigd had aan de Armand Segerslei en 
waar het bij het moordende bombardement van 5 april 1943 ook getroffen werd: Eveline, Armands vrouw, 
werd in het been geraakt door een gloeiende granaatscherf en Armand zelf kon ternauwernood hun 
zoontje Walter uit de  puinen van de totaal vernielde school halen. Ook hun woning was verwoest en de 
Preud'hommes moesten tijdelijk verhuizen. 



Tijdens de repressie na de Tweede Wereldoorlog werd Preud'homme 
beschuldigd van fascistische sympathieën omwille van de twee eerste 
lijnen in het lied Kempenland: "Kempenland, aan de Dietsche kroon, 
wonderfrisse perel". Hij werd opgesloten in een garage en 's avonds 
overgebracht naar Geel waar hij samen met vele anderen drie dagen in de 
jongensschool werd vastgehouden, om dan overgebracht te worden naar 
de kazerne van Turnhout. Hier zat hij drie maanden gevangen. Men vertelt 
dat wanneer Eveline, steevast vergezeld van de echtgenote van Jozef 
Simons, hem kwam bezoeken, spitsroeden moest lopen langs jouwende 
toeschouwers, maar ook dat de gevangenen soms samen met de cipiers 
“Op de purp'ren hei” en “Kempenland” zongen. Blijkbaar waren deze 
liederen op dat ogenblik reeds gaan behoren tot het algemeen verspreid 
liedgoed in Vlaanderen - of althans toch in de Kempen -, hoe ook de door 
bezetting, collaboratie en verzet getrokken scheidingslijnen liepen. Eind 

december 1944 werd hij vrijgesproken.  
Maar in de lente van 1945 werd hij opnieuw in de gevangenis van Turnhout opgesloten, omdat hij tijdens 
de bezetting eens juryvoorzitter was geweest op een festival van kinderkoren te Mol.  Preud'homme 
verscheen voor de onderzoekskommissie, die uit Franssprekenden bestond. De voorzitter nam zijn dossier 
en zei tot zijn assessor: “Qu'est ce que cela veut dire Kempenland?” - Antwoord: “C'est probablement le 
nom de sa femme!” Toen zei de Vlaamse griffier dat het de titel was van een lied, een lied dat zijn eigen 
kinderen ook zongen! Waarom moet die man dan verschijnen? Aanvankelijk werd hij veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van één jaar, maar in 1949 werd hij vrijgesproken door het Hof van Beroep. Tot slot zei de 
rechter toen tegen mij: ga naar huis en maak nog maar vele schone liederen! (geciteerd uit het interview 
met Joos Florquin, p. 268-269) 
Toch had hij ook daarna de grootste moeite om werk te vinden. 
Hij deed zowat van alles om aan de kost te komen: kippen kweken, wasmachines verkopen en zijn broer 
helpen met uitvindingen. Het gezin Preud'homme-Verhulst - inmiddels uitgebreid met twee zonen en een 
dochter – woonde een tijdlang in het Waalse Assesse. In 1947 gingen ze in Antwerpen wonen, maar na een 
kortstondige baan bij het Vlaams Ekonomisch Verbond was Preud'homme verplicht te gaan stempelen. Met 
de gebroeders Renaat en Maurits Veremans en met Mark Liebrecht vormde hij een gezelschap van 
doppers, dat zich vooral met muziek bezighield.  In deze periode ontstond in de kelderwoning van de 
Preud'hommes de operette “Op de purperen hei”, die in 1949  gecreëerd werd en vervolgens meer dan 500 
keer zou opgevoerd worden. 
 
In het begin van de jaren 1950 werd Preud'homme aangeworven in het restaurant Bristol aan de 
Frankrijklei te Antwerpen om er hammondorgel te spelen. De socialisten waren er goed thuis en als Camille 
Huysmans langskwam speelde Preud'homme voor hem muziek van Peter Benoit. Maar toen enkele jaren 
later “Voor Outer  en Heerd” tijdens de schoolstrijd was uitgegroeid tot het strijdlied van de katholieken en 
veelvuldig  gezongen werd tijdens betogingen, dachten de socialisten dat Preud'homme dit lied speciaal 
voor de gelegenheid had gecomponeerd en hoewel deze laatste natuurlijk gemakkelijk kon bewijzen dat 
het lied al meer dan vijftien jaar oud was, werd hij in de Bristol aan de deur gezet. In 1957 vond hij echter  
weer een vaste betrekking als muziekleraar in het Technisch Instituut van de Ursulinen te Hasselt en hij 
bleef hier aan de slag tot 1968. Ook werd hij in dezelfde stad leraar aan de Limburgse orgelschool. 
Het gezin Preud'homme verhuisde in 1958 naar het gehucht Godsheide (tussen Hasselt en Genk), waar hun 
huis de naam “Susa Nina” kreeg. Ondertussen bleef hij verder tientallen liedjes componeren, die tussen 
kunstlied en chanson in liggen. De componist werd in deze tijd ook voordrachtgever: met het trio “Op de 
purperen hei”, waarvan zijn vrouw Eveline deel uitmaakte, trok hij Vlaanderen rond voor muzikale 
avonden. 
Op 12 januari 1968 ontving hij van koning Boudewijn de Gouden medaille van de Kroonorde. Kort daarop 
werd hij, samen met Willem De Meyer, op culturele zending gestuurd naar Zuid-Afrika, waar hij kon 
vaststellen dat zijn  liederen er zo mogelijk nog populairder waren dan in zijn eigen land. In 1969 werd de 
operette “Op de Purp'ren Hei” door de Koninklijke Vlaamse Opera op de planken gebracht; ze lokte volle 



zalen en brak de kasrecords. Preud'homme dirigeerde op verschillende Vlaams-nationale manifestaties en 
schreef ook een Amnestiemis.  
Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag in 1979 werd zijn (geromanceerde) biografie “Op de heide waait 
de wind” geschreven door de journalist René Melis. Hij kreeg reeds een monument terwijl hij nog leefde: 
op 31 mei 1981 werd zijn standbeeld, gemaakt door de beeldhouwer Jan van de Brande, in Hasselt onthuld, 
maar kort daarna werd er een bomaanslag op gepleegd en na de herstelling nog eens besmeurd met gele 
verf. 
 
Preud'homme stierf in het Vesaliusziekenhuis te Brasschaat op 7 februari 1986. Hij werd begraven op het 
Schoonselhof temidden van andere Vlaamse kunstenaars. Hij schreef in zijn leven ongeveer 450 liederen 
binnen een oeuvre van bijna duizend composities. 
(bron: Denise Dinjart en diverse andere) 

 
Boeken over Preud’homme 
 
Op de heide waait de wind : geromanceerde biografie van Armand Preud 'homme / René Melis 
Huldeboek Armand Preud 'homme / Flor Pirar (samensteller) 
Interview met Armand Preud’homme in Ten huize van ... : achtste reeks 
 
Bladmuziek 
 
Heimwee doet ons hart verlangen, liedbundel 
De 12 populairste liederen, liedbundel 
Een avond met Armand Preud'homme op de purpre hei in 't schone Kempenland, liedbundel 
Dorpke van weleer 
In: Ik zing wanneer... : 68 liederen voor 55 +, liedbundel 
 
Composities op LP en CD 
 
Annelie 
De autocar 
De beeklok 
'n Boer en 'n boerinneke (uit "Helden van het land, operette") 
Boerenkermis, voor koor (uit "Helden van het land, operette") 
Bruiloftslied 
Danslied 
Ergens op de heide 
Een heerlijk wondersprookje 
Dit is in de stijl van het soort varietéliedjes dat Tony Corsari zong in de zwartwitte TV-shows van de jaren 
’50.  
De heide bloeit 
Heidegalmen 
Heimwee doet ons hart verlangen, lied 
Herinnering 
Hier op de heide (uit "Rinneke, operette") 
Hoe schoon is de heide (uit "Rinneke, operette") 
Hoe schoon is de Kempen 
Kempen, O land 
Kempenvolk 
Kermislied, voor koor (uit "Rinneke, operette") 
Kerstdeuntje 
Kerstnacht, die schone "Daar komen langs de harde baan" 

http://kortrijk.bibliotheek.be/#?q=preud'homme biografie&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=preud'homme%20Huldeboek&branch=all
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http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=preud'homme%20populairste&branch=all
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http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Preud'homme%20kerstdeuntje&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Preud'homme%20kerstnacht%20schone&branch=all


Laat ons, liefste, samen varen 
Langs de dijken "Wat ga j' een zondagachternoen" 
Mijn heerlijk Kempenland (uit "Rinneke, operette") 
Mijn heerlijk lieveken (uit "Liefdelied, operette") 
M’n zoetlief was een weverkijn 
O mijn huisje (uit "Rinneke, operette") 
O mijn Kempen 
Ons dorpke 
Op de purp'ren hei (uit "Op de purp'ren hei, operette, 1968") (ook gekend als: In de stille kempen) 
Op de purp'ren hei, operette, 1968 (integraal) 
Op ieder huisje (uit "Het leven bloeit open, operette") 
Oud moederke (uit "Het leven bloeit open, operette") 
De poppenstoet 
Susa Nina, kerstlied 
Preud’homme verwerkte de melodie van “Stille Nacht” van F.X. Gruber in de baslijn,  zoals Gounod zijn 
“Ave Maria” op een prelude van Bach gedaan had. 
Wat geef ik (uit "Het leven bloeit open, operette") 
De wind 
Een zoen 
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http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Preud'homme%20Susa&branch=all
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13. Jef Vermeiren (1904-1999) 
 
Jef Vermeiren startte al op zeer jonge leeftijd met het componeren van liederen en kamermuziek-werken, 
voornamelijk voor viool en piano. Hierin werd hij gestimuleerd door zijn ouders, die hem regelmatig 
meenamen naar de opera en concerten, en door zijn vrienden, die net als hij helemaal opgingen in de 
muziek en van Vermeirens ouderlijke huis een muzikaal ontmoetingspunt maakten. Zonder enige echte 
vooropleiding, slaagde hij op zijn zeventiende voor het toelatingsexamen aan het Koninklijk Vlaams 
Conservatorium van Antwerpen waar hij orgel zou gaan studeren onder leiding van Willem de Latin en 
Arthur de Hovre. Piano studeerde bij G. Dijkhof en harmonie bij Lodewijk De Vocht en Edward Verheyden.  
Na het voltooien van zijn studies nam hij nog enige lessen orkestratie en compositie bij Paul Gilson en 
Karel Candael en vertrouwde hij verder op zijn eigen muzikale smaak om hem de weg te wijzen. 
Vermeiren startte zijn carrière door te doen wat alle jongens van zijn generatie deden: "alle gelegenheden 
tot materieel gewin te baat nemen en in bioscopen, dansgelegenheden, tea-rooms, cabaret en variété gaan 
spelen waar heel wat stuivers op te halen vielen." Daarnaast was Vermeiren de vaste begeleider van een 
aantal concertzangers en dirigeerde hij verschillende mannenkoren. 
Al in de jaren 1930 zou Vermeiren veelvuldig componeren, maar pas na de Tweede Wereldoorlog zou hij 
zich volledig aan de compositie wijden. Onder zijn belangrijkste werken vinden we de Sinfonia breve  met 
als ondertitel Recordatio juventutis, waarin een aantal jeugdmotieven en herinneringen verwerkt werden. 
Deze symfonie werd geschreven in 1930, maar zou pas in 1954 gecreëerd worden onder leiding van Daniël 
Sternefeld. De symfonie bleek erg populair en werd ook in Nederland en Duitsland verschillende  malen 
opgevoerd. In 1947 schreef Vermeiren een opdrachtwerk voor de Belgische Balletten onder leiding van de 
Russische choreografe Valentina Belova. Het werk, getiteld De kapel van barmhartigheid, werd uitgevoerd 
te Antwerpen, Brussel, Luxemburg en Parijs. In 1957 volgde er een Pianoconcerto, dat werd gecreëerd door 
het groot Radio-Filharmonisch Orkest van de Nederlandse Omroep onder leiding van Henk Spruit, met als 
pianist Philibert Mees. Het werk werd ook, met veel succes, uitgevoerd tijdens de wereldtentoonstelling te 
Brussel in 1958. 
 
Hij componeerde voornamelijk pianowerken, met titels als Contes pour Nenita, Vijf etudes en het 
Preludium in Gis. Deze variëren van eenvoudige stemmingsstukjes tot virtuoze bravourestukken. Daarnaast 
componeerde  Vermeiren ook een hele reeks liederen. Naast liederen op Nederlandse tekst maakte hij ook 
veelvuldig gebruik van Franse gedichten van onder andere Victor Hugo, Charles Baudelaire en Paul 
Verlaine.  
Zijn stijl doet denken aan de late romantiek waarbij hij meermaals programmatische en impressionistische 
stijlinvloeden toevoegt. In 1936 componeerde hij het symfonische gedicht Melopee van de zee, dat 
gecreëerd werd onder leiding van Arthur Bosmans. Deze orkestcompositie valt op door een rijk palet aan 
klankkleuren. 
(bron: Svm) 
 
Composities op LP en CD 
 
Landelijke suite, voor piano 
  

http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Jef%20Vermeiren&dim=Format(track)


14. Prosper van Eechaute (1904-1964) 
 

Van Eechaute studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van Gent 
onder meer bij Émile Mathieu en Martin Lunssens. Naast eerste prijzen 
voor cello, harmonie, kamermuziek, contrapunt en fuga behaalde hij in 
1930 met een altvioolsonate de prijs Émile Mathieu voor compositie. 
Drie jaar later won hij de Prijs van Rome met de cantate De bekering van 
de heilige Hubertus (tekst van Isidoor Van Beugem). Zijn loopbaan zou 
hij grotendeels aan de pedagogie wijden. Aan het Gentse 
conservatorium was hij achtereenvolgens leraar notenleer, harmonie, 
contrapunt en fuga en van 1938 tot zijn dood was hij directeur van het 
stedelijk conservatorium van Kortrijk. Zijn carrière als pedagoog zou zijn 
compositorische activiteiten in de schaduw stellen. En naar het schijnt 
was hij berucht vanwege zijn moeilijk karakter. Bovendien moest hij 

niets van beiaarden hebben, omdat de klokken nooit perfect gestemd kunnen worden. Dat leidde tot 
hilarische uitbarstingen van zijn ongenoegen.  
Het is vooral met zijn vocale werken dat Van Eechaute zich liet opmerken. Naast groots opgevatte 
openluchtspelen als het Guldensporenspel en het Rodenbachspel schreef hij ook intimistische liederen. 
Verschillende van zijn liederen hebben een impressionistische kleur, wat ook te horen is in sommige 
instrumentale werken. In het Strijkkwartet op. 8 (in 1949 bekroond door de Koninklijke Academie) en de 
Sonatine voor piano op. 11 combineert hij klassieke structuren  met noviteiten uit het Franse 
impressionisme.  In latere werken, zoals het Nachtpoëma voor hoorn en orkest, keert hij terug naar een 
post-romantische lyriek. Dit  werk uit 1938 werd pas op 17 november 1962 door de befaamde hoornist 
Maurice Van Bocxstaele in Kortrijk gecreëerd. Prosper Van Eechaute dirigeerde zelf zijn eigen werk. 
 
Composities op LP en CD 
 
Berceuse voor piano 
Canzonetta voor piano 
’t Kerelslied 
Pastorale voor piano 
Romantisch nachtpoëma, voor hoorn en orkest in c kl., 1938 
Romantisch wiegelied, voor viool en orkest, op. 2/2 
Strijkkwartet in g kl., op. 8 : à la mémoire de Maurice Ravel 
Suite voor piano "Suite ancienne" 
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15. René Bernier (1905-1984)  
 

De meest Franse van de Belgische componisten wordt hij wel eens genoemd, 
omdat hij de inspiratie vooral van de zuiderburen kreeg. Met Albert Roussel onder 
andere legde hij contact. Esthetische beschouwingen interesseerden hem niet. Pure 
expressie dankzij moderne speeltechnieken. “Le tombeau devant L’Escaut is een 
symfonisch gedicht gewijd aan de toen betreurde Emile Verhaeren. Men noemde 
het een “gedenkzuil van klanken”.  
“Le bals de Paris” was wellicht de vrucht van een samenwerking tussen meerdere 
componisten. 
Bernier schreef daarvoor deel 2: “Le bal des ombres”). Het werk bestaat uit een 
reeks parodiërende dansen, gedanst door huisknechten die elk hun baas  komen 
verontschuldigen bij een dame  die deze voor een bal uitgenodigd had. De dans is 

telkens is telkens verbonden het typetje dat zich laat verontschuldigen : een salondiplomaat, eens 
dansmeester, een galant heertje…  De dame moet zich dan telkens van lieverlee getroosten met de 
knechten. 
 
Composities op LP en CD 

 
Le bal des ombres, ballet 
Concerto septimo in c kl 
Fantaisie de tous les temps, lied voor diepe stem en orkest 
Liturgies, voor koor 
Ode à une madone, voor orkest 
Symfoniette voor strijkorkest 
Le tombeau devant l' Escaut (“Het graf bij de Schelde”), symfonisch gedicht 
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16. Joseph (Jef) Maes (1905-1996) 
 

Zijn moeder was een leerlinge van Edward Keurvels, zijn tante had nog les 
gekregen van Peter Benoit. Zijn jeugdvriend André Cluytens, leerling van het 
KVCA, richtte een ensemble op waarin Jef Maes tweede viool speelde. Hij liet 
zijn humaniorastudies varen en ging in 1922 muziek studeren aan het KVCA. In 
een tijdspanne van twee jaar behaalde hij er het diploma van notenleer bij Karel 
Candael en eerste prijzen voor altviool (1925, Napoleon Distelmans) en 
kamermuziek (1926, Albert Van de Vyver). Na zijn conservatoriumstudies volgde 
hij nog privé harmonie, contrapunt en fuga bij Karel  
Candael die hem aanspoorde om te componeren. Meditatie uit 1927 voor viool 
en piano en de Sonatine voor fluit en altviool uit 1934 waren daarvan het 
resultaat. Intussen was Jef Maes een veelgevraagd solist-altviolist bij Antwerpse 
orkesten en kamermuziekgroepen, o.a. bij het orkest van de Antwerpse Opera, 

de Dierentuinconcerten en het orkest van de Nieuwe Concerten.  
Van 1930 tot 1939 was hij ook solist-altviolist bij het Casino-orkest in Knokke. Hij bekwaamde zich ook nog 
in orkestratie,  maar dan via de praktijk, en precies met zijn orkestwerken zou hij naam maken. Na WO II 
ging zijn belangstelling vooral uit  naar componeren en dirigeren. Hij vestigde definitief zijn naam als 
componist met zijn Concertstuk voor symfonisch orkest en zijn Ouverture buffa. In 1971 ontving hij de Jef 
Van Hoof-prijs voor zijn koorcompositie “Klaaglied om de verdwenen reigers”  voor vier gemengde 
stemmen en piano (tekst B. Peleman) en een bekroning door de prov. Antwerpen voor zijn Symfonie in G 
(1954). Hij schreef ook Impromptu voor cello en piano, het verplichte stuk voor de Nationale 
Muziekwedstrijd Pro Civitate  in 1966 en het verplichte pianoconcerto voor de Internationale Wedstrijd 
Koningin Elisabeth in 1975. Hij maakte zijn werken tegelijk genietbaar voor de kenner en voor het grote 
publiek. Ook als vioolpedagoog ging Jef Maes aan de slag. In 1933 tot leraar viool aan de GMS/GMA van 
Boom benoemd, zou hij er tien jaar later dir. worden. Deze functie bekleedde hij tot in 1970. 
Van 1941 tot 1952 gaf hij notenleerles in de GMS van Ekeren. Hij doceerde ook aan het KVCA: daar was hij 
van 1942 tot 1954 adjunct-leraar harmonie en van 1954 tot zijn pensionering in 1970 leraar kamermuziek. 
Tijdens de oorlogsjaren was Jef Maes, teruggekeerd uit krijgsgevangenschap, een tijdje koorrepetitor bij de 
toenmalige KVO. In 1943 kon hij aan de slag bij de KNS, 
 waar hij heel wat opgemerkte toneelmuziek schreef en dirigeerde. Ook speelde hij een grote rol bij de 
vorming van de Philharmonie (1955) van Antwerpen, later deFilharmonie. Hij was dirigent van het 
symfonisch orkest de Koninklijke Turnhoutse Concertvereniging (1943-1963) en leider van het toenmalig 
kamerkoor De Vedel. Samen met August Verbesselt, Lode Backx en Frans Wigy zorgde hij voor het muzikaal 
intermezzo tijdens het zevenendertigste kunstenaarsweekend (2 september 1961) in het kasteel 
Driekoningen van gravin Hélène d'Hespel in Beernem. Maria Borms en Jan Van Reeth, pianiste en fluitist, 
speelden op het kunstenaarsweekend van 16 oktober 1965 Arabeske en Scherzo in aanwezigheid van  de 
componist. 
Jef Maes was een vruchtbaar componist. Hij schreef orkestmuziek zoals Pittoreske, concerti voor altviool, 
voor piano, voor viool en voor klavecimbel, Burleske voor fagot en orkest, Ouverture concertante, drie 
symfonieën (1953, 1965, 1975), Partita voor strijkorkest, Vijf volksdansen voor harmonieorkest of fanfare, 
De verloofden voor kamerorkest, Dialoog voor viool en orkest. Daarnaast componeerde hij ook 
instrumentale solostukken en kamermuziek: Duo voor viool en piano, Trio  
voor viool, altviool en slagwerk, Vier contrasten voor klarinettenkwartet, pianomuziek, duo's, trio's, 
Pianokwartet, Saxofoonkwartet enz., koorwerk, liederen e.a. Hij schreef de tv-opera De antikwaar een een 
ballet "Tu auras nom...Tristan". 
(bron: Cebedem) 
 
 
 
 



Bladmuziek 
 
Arabeske en Scherzo voor fluit en klavier, 1948 
Concertante ouverture, 1961 
Prelude en allegro voor koperblazers, 1959 
Symfonie in G 
 
Composities op LP en CD 
 
Arabeske en scherzo voor fluit en orkest, 1963 
Arabeske en scherzo voor fluit en piano, 1948 
Concertante ouverture, 1961 
Concerto voor altviool en orkest, 1943 
Concerto voor klavecimbel en strijkers, 1955 
In de jaren ’20 van de 20ste eeuw begonnen vooral Franse componisten het klavecimbel te herwaarderen 
in hun werken, niet alleen in de neo-classicistische stijl,  maar zelfs in expressionistisch werk. Het 
klavecimbel zorgt voor een speciaal koloriet net zoals bij Francis Poulenc in zijn “Concert champêtre”. Ook 
Jef Maes roept in zijn concerto bepaalde sferen op, waarbij het klavecimbel eerder discussieert dan 
dialogeert met het orkest. 
Impromptu voor cello en piano 
Kwintet voor piano en houtblazers, 1968 
Prelude en allegro voor koperblazers, 1959 
Studie nr. 2 in Es gr. voor piano 
Symfonie nr. 2 in A gr., 1966 
Trio, voor viool, altviool en slagwerk 
  

http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=author:%22Jef%20Maes%22%20arabeske&branch=all&dim=Format(book)
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=concertante%20ouverture%20Maes&branch=all&dim=Format(book)
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Prelude%20Maes&branch=all&dim=Format(book)
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Jef%20Maes%20symphonie&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=arabeske%20scherzo%20orkest%20Maes&branch=all&t=1390836095400
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17. René Defossez (1905-1988), ook met pseudoniem Chamaré  
 
René Defossez (Spa 1905 – Brussel 1988) is ongetwijfeld een van de markantste figuren van de twintigste-
eeuwse Belgische muziekwereld, zowel door de veelheid aan facetten van zijn talent als door de 
onuitputtelijke energie die hij op verschillende gebieden van het muziekleven aan de dag legde, als 
componist en orkestleider en als docent. Op jonge leeftijd leert zijn vader, Léon Defossez (1876-1951), 
componist en violist in het orkest van het Casino van Spa, hem piano en viool spelen. Van kindsbeen af 
heen en weer geslingerd tussen Nice ('s winters) en Spa in het orkest van het Casino ('s zomers), trekt hij in 
1923 naar het Conservatorium van Luik om er zijn opleiding te voltooien. Hij behaalt de eerste prijzen 
harmonie (leraar: Carl Smulders), contrapunt en fuga (leraar: François Rasse) en de eerste prijzen viool, 
muziekgeschiedenis en kamermuziek. Tegelijk met zijn opleiding aan het Conservatorium begint hij een 
carrière als soloviolist en prijkt hij op de affiche van talrijke concerten in Spa en Luik. Tot zijn eerste werken 
behoren melodieën als "Il pleure dans mon coeur" (1926) naar een gedicht van Paul Verlaine, "L'oiseau 
Bleu" (1928) op een gedicht van Alphonse Daudet, "Le petit chat" (1928) op een gedicht van Georges 
Barzin, orkestwerken als "Aquarium" (1927), "Images sous-marines" (1930), een eerste strijkkwartet (1934), 
"Symphonie Wallone" (1935), de symfonische legende "Amaterasu" (1935) en verschillende liederen voor 
koren van de streek, waaronder "La Legia". François Rasse moedigt hem aan om carrière te maken als 
dirigent en componist, gebieden waarop hij een grote toekomst voor hem weggelegd ziet, en in 1929 
debuteert hij als Orkestleider in het Theater van het Casino van Spa.  
Hij geniet al heel wat bekendheid wanneer hij in 1935 de Premier Grand Prix de Rome in de wacht sleept 
met zijn cantate  "Le Vieux Soudard". De stad Spa benoemt hem daarop tot Muziekdirecteur, wat hem de 
eer verschaft, aan het hoofd van zijn orkest, de grootste beroemdheden van zijn tijd te begeleiden: Alfred 
Cortot, Arthur Grumiaux, Emile Guilels, Moura Lympany,  Arthur Rubinstein, Jacques Thibaut… 
In 1937, tijdens een concert in Spa, wordt hij opgemerkt door Corneil de Thoran, directeur van de 
Koninklijke Muntschouwburg, die hem engageert als dirigent. Naast het courante operarepertoire 
vertrouwt hij hem ook de directie toe van werken van Wagner en Strauss en talrijke premières, en hij doet 
zelfs een beroep op zijn talent als componist: "Le Subterfuge improvisé"  (1938), "Floriante" (1942), "Le 
Sens du Divin" (1947), "Le Rêve de l'Astronome" (1950) en de ouverture van "Bals de Paris" (1954), die 
wordt uitgegeven bij Boosey & Hawkes en op het programma staat van talrijke orkesten wereldwijd. Na het 
overlijden van Corneil de Thoran, in 1953, wordt hij Muziekdirecteur van de Koninklijke Muntschouwburg, 
die dan geleid wordt door J. Rogatchewsky. Hij verlaat De Munt in 1959, na 22 seizoenen en een repertoire 
van 120 partituren rijker.  

In de jaren 60 en tot het einde van de jaren 70 neemt zijn carrière een 
internationale wending: Marseille, Boekarest, Sofia,  Athene, Ankara, New York, 
Mexico, Havana… Publiek zowel als musici vallen voor de alchemie die hij tot stand 
brengt tussen precisie en strengheid, vuur en zwier. 
Het Belgische publiek, van zijn kant, kan hem waarderen aan het hoofd van de beste 
orkesten, tijdens de finales of concerten van laureaten van de Koningin Elisabeth-
wedstrijd, op concerten uitgezonden door het NIR en later de BRT/RTB, op tal van 
festivals en in alle operahuizen van ons land. 
Zijn hele carrière lang onderhoudt hij ook stevige banden met de 
amateurmaatschappijen die hij leidt en waar vurigheid en onbaatzuchtigheid zijn 
enthousiasme aanwakkeren. Om er slechts enkele te noemen: "La Royale 
Harmonie" van Dison, "La Legia" en vooral 30 jaar aan het hoofd van "La Royale 
Harmonie" van Frameries, waarmee hij in 1959 de eerste prijs  behaalt op het 
Concours International de Vichy. Ze beleven heuglijke momenten, in binnen- en 
buitenland, met gedurfde 

programma's als Orffs Carmina Burana of het Requiem van Verdi (in bewerkingen van zijn hand). 
Zijn carrière als componist wordt tweemaal bekroond in het kader van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, 
waarvoor zijn vioolconcerto (1951) en pianoconcerto (1956) als winnaar uit de bus komen voor het 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.vakantielandbelgie.nl/images/waalse-vlag.jpg&imgrefurl=http://www.vakantielandbelgie.nl/vlag.htm&usg=__67v0vATWchNoi-V_hjcczy_oZco=&h=106&w=160&sz=3&hl=nl&start=4&sig2=w6tC-GQ2OxnmPyHItnx5bQ&zoom=1&tbnid=pJEHRYPZJ18GUM:&tbnh=65&tbnw=98&ei=0ppSTcH3NJKGhQfOtrzgCA&prev=/images?q=Waalse+vlag&um=1&hl=nl&safe=vss&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


opgelegd concerto in de finaleronde en respectievelijk worden uitgevoerd door de onvolprezen laureaten 
Leonid Kogan en Vladimir Askenaszy. In 1978 reikt de Unie van Belgische Componisten hem de Fuga-trofee 
uit ter bekroning van zijn inspanningen voor en zijn bijdrage tot de promotie van de Belgische muziek.  
Op stijlgebied heeft René Defossez in de loop der jaren uiteraard een ontwikkeling doorgemaakt. 
Aanvankelijk werd hij aangetrokken door het impressionisme, terwijl hij minder voelde voor het serialisme 
en de andere avant-gardestromingen, die hij te intellectueel vond. Trouw blijvend aan de klassieke vormen 
had hij echter op zijn manier oog voor moderniteit. oor zijn perfecte kennis van het orkest en de 
instrumentale mogelijkheden wist hij briljante tot zelfs virtuoze werken te schrijven waarbij hij de klip van 
de dorheid feilloos omzeilt: bij hem staan de instrumentale techniek, of zelfs bepaalde elektroakoestische 
middelen gecombineerd met die van het orkest, altijd ten dienste van de muzikale expressie.Als zeer 
productief componist laat hij ons een indrukwekkend oeuvre na, zowel qua volume als qua verscheidenheid 
(meer dan 200 titels, waaronder "lichtere" werken gesigneerd onder het pseudoniem "Chamaré"). 
Daarnaast heeft de lesgever René Defossez zijn stempel gedrukt op verschillende generaties aankomende 
musici: in 1941 is hij Docent harmonie aan het Conservatorium van Luik en in 1946 Docent Orkestleiding 
aan het Conservatorium van Brussel. Hij blijft dat 24 jaar en zijn reputatie lokt heel wat buitenlands jong 
talent naar Brussel. 
Van 1959 tot 1971 oefent hij ook de functie uit van Inspecteur van het Gesubsidieerd Muziekonderwijs. In 
1963 vertegenwoordigt hij België op het Wereldcongres van Componisten in Moskou. Begiftigd met een 
onverbiddelijk en onfeilbaar "absoluut gehoor" wordt hij door België ook afgevaardigd naar de Raad van 
Europa voor de normalisatie van de stemvork. De kwintessens van zijn beschouwingen legt hij neer in een 
fascikel met als titel "L'Education musicale de l'oreille". Hij is 68 jaar wanneer hij, in Mexico, wordt 
benoemd tot Docent orkestleiding aan het Conservatorium en vervolgens voor twee seizoenen de artistieke 
leiding van de Opera van Mexico toevertrouwd krijgt. Tot in de jaren 80 geeft hij zomerstages in Dijon, met 
het Orchestre de jeunes de la Communauté Française, en van '82 tot '85 doceert hij een Masterclass 
Orkestleiding aan de Zomeracademie van Libramont. In 1970, erkend door zijn confraters, wordt hij 
verheven tot Lid van de Académie Royale de Belgique. Hij is Ridder in de Kroonorde en Ereburger van de 
Stad Frameries en de Stad Spa, zijn geboortestad, waarvan de Muziekacademie zijn naam draagt. 
(bron: Cebedem) 
 
Composities op LP en CD 
 
Adagio en scherzo voor fluit en piano, 1941 
Bord de mer, voor gitaar 
Concerto voor 2 piano's en voor orkest 
The conquest of space “La conquête de l’espace”, voor groot harmonie-orkest, 1979 
Dialogue, voor saxofoon en tape 
Fanfare 
Gavotte voor beiaard 
La grasse matinée, lied  op tekst van J. Prévert, 1966 
Intermezzo voor piano 
Mélodies, nr. 1-4 
Mini-symphonie, 1967 
Pétanque, voor gitaar 
Petit barbotage 
Poème romantique, 1935 
Promenade, voor gitaar 
Sieste, voor gitaar 
Suite voor piano "Les caprices de ma poupée" 
Suite voor piano "Petite suite dans le style ancien" 
Le violoneux savant 
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18. Ivo Ceulemans (1905- 
 

Ivo Ceulemans wordt op 18 maart 1905 te Antwerpen geboren. Reeds op 
jonge leeftijd krijgt hij een half viooltje in handen en volgt hij les bij een, naar 
eigen zeggen, inexperte amateur-violist. Daarna volgt hij vanaf 1914 privé-les 
bij Peter Saenen, docent aan het Koninklijk Vlaams Conser-vatorium 
Antwerpen. Diezelfde leraar brengt hem via concerten in contact met de 
moderne muziek van onder meer Milhaud, Franck en Pizetti. Omdat een 
muzikale loopbaan in de ogen van zijn moeder  
te riskant lijkt, dringt ze erop aan studies te doen met het vooruitzicht op een 
officieel ambt. Zo combineert hij zijn  middelbare school met de lessen aan 
het conservatorium. Daarnaast zong hij ook in het knapenkoor van Sint Joris 
te Antwerpen o.l.v. Saenen. Nog voor hij zijn middelbare studies aanvat, 
behaalt hij zijn eerste prijs notenleer met grote onderscheiding. In 1924 
begint hij als jong onderwijzer in een Antwerpse gemeenteschool te werken. 
Onder stimulans van Peter Saenen legt hij een hoger examen muziek af voor 
de middenjury. Vanaf 1925 mag hij lesgeven aan de muziekacademie van 

Hoboken. Hij is er leraar viool en notenleer. Zelf studeert hij ook nog harmonie en contrapunt bij Frans 
D’Hayer, directeur van de muziekacademie, later contrapunt, compositie en orkestratie bij Karel Candael. In 
1933, de tijd van crisis en werkloosheid, wordt de muziekacademie te Hoboken gesloten. Deze wordt pas in 
1942 weer geopend. Ceulemans zoekt andere wegen om aan de kost te komen. Zo studeert hij aan de 
avondschool voor diplomatisch handelscorrespondent en verleent hij zijn medewerking als altist aan het 
kamerorkest van Peter Saenen en de Sinfonia da Camera o.l.v. Löwenstein.  
In 1954 stelt hij zich kandidaat voor een compositiewedstrijd waarbij de Koninklijke Academie voor Taal en 
Letterkunde van Gent hem de Karel Boury-prijs voor 9 kinderliederen, waaronder Een mooie strik (1952) en 
De wilg (1953), toekent. Ook in 1956 valt hij in de prijzen. Met zijn eerste strijkkwartet behaalt hij de 
tweede SABAM-prijs. In datzelfde jaarvraagt hij als onderwijzer zijn pensioen aan en kan hij zich volledig 
toeleggen op de muziek. Hij wordt vervolgens in 1959 directeur van de muziekacademie in Hoboken en 
combineert dit met de functie van leraar viool, koor en samenspel. In 1974 gaat hij op pensioen en verlaat 
Antwerpen voor Ukkel. In 1980 wordt aan Ceulemans de Jef Van Hoof-prijs toegekend voor zijn Kwintet 
voor kopers (1980). Hij sterft op 5 mei 1994 te Mechelen. 
(bron: Cebedem & Matrix) 
 
Bladmuziek 
 
Hoe lief, lied  
 
Composities op LP en CD 
 
Quartetto per clarinetti, voor klarinettenkwartet, 1963 
 
  

http://westvlaanderen.bibliotheek.be/?q=Ivo%20Ceulemans%20Hoe%20lief
http://westvlaanderen.bibliotheek.be/?q=Ivo%20Ceulemans%20Quartetto


19. Gaston Feremans (1907-1964) 
 

Gaston Feremans kreeg zijn eerste muzieklessen van de componist-
beiaardier Staf Nees en studeerde viool, piano en harmonie aan het 
Stedelijk Conservatorium van Mechelen. Daarna trok hij naar het 
Lemmensinstituut waar hij in 1929, na studies bij Flor Peeters, Marinus de 
Jong en Jules Van Nuffel, de Prijs Lemmens-Tinel behaalde. Ook studeerde 
hij aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel zang bij Maurice 
Weynandt en ook nog orkestratie bij Paul Gilson. Feremans debuteerde 
succesvol als tenor en probeerde met een eigen orkest carrière te maken 
als dirigent. In 1934 werd hij directeur van de Stedelijke Muziekschool van 
Aalst, een functie die hij zou bekleden tot 1944. Twee jaar later 
manifesteerde hij zich ook als een veelbelovend symfonicus met de aan 
Staf Bruggen opgedragen Symfonie in c. Het laatste deel van de symfonie 
is gebouwd op een thema uit het Vaandellied van Jef van Hoof. 

Door het nationalistische milieu waarin Feremans verkeerde, werd hij op dat moment beschouwd als een 
vaandelvluchtige, omdat hij zich zo lang had afgezonderd om aan zijn symfonie te werken. Zelf was hij 
ervan overtuigd dat hij met die symfonie "heel wat meer (had) gedaan voor de beweging dan (zij met) tien 
jaren geroep en geschreeuw van 'Heil en Houzee'!". 
Door het gebrek aan een Vlaamse orkestcultuur en omdat hij weinig uitvoeringskansen voor zijn 
symfonische muziek zag, schreef hij daarna bijna uitsluitend vocale muziek, waaronder veel religieuze 
werken, zoals de oratoria Johannes de Doper (1934), Maria (1936-1937) en Laudes Valentini (1955-1956), 
en bovendien zes missen. 
In 1936-1937 leidde Feremans het Vlaamsch-nationaal Zangkoor, maar hij hield daarmee op omdat hij eerst 
en vooral componist wou zijn en geen "politiek-muzikaal strijder". Toen echter steeds duidelijker bleek dat 
er voor hem als componist of orkestdirigent nauwelijks carrièremogelijkheden waren, raakte Feremans 
meer betrokken bij de nationalistische muziekbeweging. Zo was hij al vroeg actief bij de organisatie van het 
Vlaams Nationaal Zangfeest, waarvoor hij in heel Vlaanderen propaganda maakte met het Vlaamsch 
Nationaal Gemengd Koor. Tussen 1936 en 1943 en tussen 1959 en 1963 trad hij er op als dirigent. Hij 
dirigeerde ook op de IJzerbedevaart en de Dag van het Vlaamse Lied. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog trok Feremans Vlaanderen rond met zijn koor Het Vendel, waarmee hij 
ook optrad voor Zender Brussel en voor organisaties als het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV), de 
Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen (NSJV) en de Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap. In die 
periode schreef hij strijdliederen als Dietsche jeugd, Mijn volk wordt groot en Het lied der Dietsche 
vrouwen (op teksten van Ferdinand Vercnocke). 
Van 1 mei 1942 tot 31 december 1943 was hij, als opvolger van Arthur Meulemans, directeur van de 
muziekdiensten van Zender Brussel. 
Voor deze vormen van culturele collaboratie werd hij op 9 september 1944 in zijn woonplaats Baardegem 
aangehouden en gevangengezet, onder meer in Mechelen en het hechteniskamp Lokeren. In 
gevangenschap componeerde hij verscheidene werken, onder andere Gebed voor Vlaanderen (tekst van 
Remi Piryns; 1944), de Missa Recollectionis (1945) en liederen op tekst van medegevangene Bert Peleman. 
Het krijgshof van Brussel veroordeelde hem op 10 mei 1946 tot zeven jaar gevangenis, 50.000 frank boete 
en levenslange ontzetting uit zijn politieke en burgerlijke rechten. Als gevolg van dit vonnis werd hij op 6 
december 1948 door de Aalsterse gemeenteraad "wegens gebrek aan burgertrouw" ontslagen als directeur 
van de muziekschool, en dit met ingang van 1 september 1944. In maart 1947 kwam hij vrij en in 1958 
kreeg hij zijn burgerrechten terug. 
Ondertussen werkte Feremans om den brode als organist (eerst in de Sint-Augustinuskerk en later in de 
Sint-Antoniuskerk in Antwerpen) en als orkestrator (van composities van Jules van Nuffel en van 
volksliederen voor de concerten van de Belgische Radio en Televisieomroep, "Mijn land is Vlaanderen" van 
Willem de Meyer). Zijn bekendste lied, Gebed voor het Vaderland, dat in het flamingantische milieu zowat 
de status van Vlaams nationaal lied kreeg, dateert uit die periode. Feremans werkte ook mee aan de 



grammofoonplaten van de Europese Fonoclub. 
Niettegenstaande hij als tuberculosepatiënt zijn laatste jaren vooral in sanatoria doorbracht, bleef hij actief 
als componist: in 1958 werd zijn Sonatine voor beiaard bekroond met de Expo Prijs Stad Mechelen en kreeg 
hij een uitzonderlijke aanmoedigingspremie in de compositiewedstrijd Lodewijk Mortelmans voor 
zijn Jaarkrans van geestelijke en wereldlijke liederen. In 1961 werd in Mechelen zijn oratorium Het Bronzen 
Hart (opgedragen aan Staf Nees) opgevoerd. Tot kort voor zijn dood werkte hij in opdracht van de Vlaamse 
Toeristenbond - Vlaamse Automobilistenbond aan een Geuzensymfonie,waarvan hij maar één deel kon 
voltooien. 
(bron: Svm.be) 
 
Bladmuziek 
 
Het avondt uit al de wolken/ Feremans= componist of bewerker? & René De Clercq tekstdichter 
Moederke, lied 
Onze Lieve Vrouw van Hanswijck : spel van vroomheid, in drie deelen / door Jozef Vergote ; muziek door 
Gaston Feremans 
Het rijke hart / op tekst van Anton Van Wilderode 
Hooilied / op tekst van Anton Van Wilderode 
De school is uit / op tekst van Anton Van Wilderode 
In: Muzikale rozen : huldeboek Anton van Wilderode / Anton van Wilderode ; onder red. van Denise Deslee 
... [et al.] 
 
 
Composities op LP en CD 
 
Bronzen hart, oratorium, 1961, selecties 
Concerto grosso : ?de beweging (Adagio)  
Fantasia op thema's van de Byzantijnse ritus, voor beiaard, 1963 
Gebed voor het vaderland 
Een gratie 
Improperium, motet 
Kerstleyse 
Laudes (uit 'Het bronzen hart, oratorium, 1961'); bewerkt voor beiaard en harmonieorkest 
Kerstsprookje 
Maria scone vrouwe, lied op tekst van B. Van Zevenen 
O sacrum convivium 
O salutaris 
Pater in manus tuas, motet 
Praeludium en fughetta (uit 'Het bronzen hart, oratorium, 1961') 
Sub tuum praesidium 
Tota pulchra es 
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20. Jef Van Durme (1907-1965) 
 

Op 7 mei 1907 werd Jef Van Durme geboren in een muzikantenfamilie in 
Kemzeke-Waas (Oost-Vlaanderen). Zijn eerste muzieklessen  
 (klavier en notenleer) kreeg hij van zijn vader. Of hij familie was van de 
componist Oscar van Durme, hebben we nog niet uitgevist. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog kwamen daar nog lessen van de organist van Sint-Niklaas bij. In 
1914 verhuisde de familie Van Durme naar Antwerpen, waar Jef in 1918 aan het 
Sint-Jan Berchmanscollege begon te studeren. Een jaar later begon hij ook met 
muziekstudies aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium,  en verliet het Sint-
Jan Berchmanscollege in 1923 voorgoed. In dat jaar verkreeg Jef Van Durme 
onder leiding van Jan Broeckx zijn notenleerdiploma. Na harmonielessen van 
Lodewijk De Vocht en Edward Verheyen behaalde hij ook in deze discipline een 
diploma (1927). In 1928 slaagde Jef Van Durme voor klavier (lessen van De Vos 

en Lenaerts). Bij Flor Alpaerts volgde hij lessen contrapunt, fuga en orkestratie.  
Na enkele succesvolle uitvoeringen van zijn composities kende de Toonkunstenaarsvereniging van 
Antwerpen hem in 1929 voor zijn Sonate voor viool en klavier de Prijs Fester toe. In 1931-32 sloeg Jef Van 
Durme een modernere compositorische richting in. Hij studeerde in deze periode drie maanden bij Alban 
Berg in Wenen. Na zijn terugkeer ontstonden enkele belangrijke composities. Hij was ook actief als 
uitvoerend pianist en schreef artikels voor Radiopost. In 1935 volgde hij een dirigeercursus bij Hermann 
Scherchen, die in 1936 in het Paleis voor Schone Kunsten zijn opera Remous leidde. 
Van Durmes Heldengedicht won op het Internationaal Festival voor Hedendaagse Muziek te Praag (1935) 
de eerste prijs. 
Van 1936 tot 1944 was hij als musicus-modulator aan het N.I.R. verbonden. Op het Concours International 
Jeunesse van de Société Philharmonique de Bruxelles ontving hij in 1937 voor zijn Sinfonia da Camera de 
eerste prijs. Na de oorlog schreef Jef Van Durme nog een veertigtal composities, waarvan er één (de 
Tweede Ballade voor orkest) in 1952 op een festival in Philadelphia opgevoerd werd. In 1959, 1961-1962 en 
1963 kende het Ministerie van Nederlandse  Cultuur hem een werkbeurs toe. Op 28 januari 1965 overleed 
Jef Van Durme in Brussel. 
Jef Van Durme schreef zo'n 35 orkestwerken (waaronder twee balletten), een twintigtal pianowerken en 
ongeveer net zoveel kamermuziek, een veertigtal liederen en zes opera's, verder nog een oratorium en een 
orgelfantasie. Zijn reputatie was die van de "eerste Vlaamse componist van de avant-garde", van de 
"vertegenwoordiger van het expressionisme in de Vlaamse muziek".  
Het lyrische en gepassioneerde Tweede Pianotrio uit 1929 staat nog volledig in de laat-romantische 
pianotriotraditie.  Het symfonische gedicht Beatrijs (1930) refereert qua genre en idioom aan Richard 
Strauss. Hoewel Jef Van Durme zijn Heldengedicht componeerde in 1935, na zijn studieperiode bij Alban 
Berg, is er toch geen  invloed van deze leermeester te bespeuren. Dit symfonische gedicht in één beweging 
volgt geen literair programma, maar is eerder gebaseerd op een abstract idee. Het is opgebouwd uit één 
thema, dat op verschillende manieren ontwikkeld wordt.  
Modern ("expressionistisch") in Van Durmes opera Remous uit 1935 zijn de harmonische vernieuwingen en 
de inhoud. Het (overigens zwakke) libretto van Joseph Weterings is een psychologisch drama met de 
klassieke driehoeksverhouding als onderwerp. Harmonisch zweeft deze opera tussen de tonaliteit en de 
atonaliteit. Voor de orkestratie, de vocale technieken, de vorm en de motiefbehandeling inspireerde Jef 
Van Durme zich op Wagner en op de eerste opera's van Strauss.  
In 1936 schreef Jef Van Durme een in memoriam voor Alban Berg, zijn Eerste ballade voor symfonisch 
orkest. De orkestratie ervan is vrij traditioneel. De sterk verwijde tonale harmonie ondersteunt efficiënt de 
coherent opgebouwde vorm van dit sober en transparant geschreven, doorgecomponeerde werk.  
Zowel de bezetting als de genrebenaming van Van Durmes Eerste Sinfonia da camera uit 1937 verwijzen 
naar Schönbergs Kammersymphonie, mogelijk ook naar Bergs Kammerkonzert. De solistisch behandelde 
instrumenten van het ensemble worden krachtig en efficiënt gebruikt. In dit sterk motivisch georganiseerde 
werk lijkt Jef Van Durme net als Schönberg bang te zijn voor de "lege ruimte": de contrapuntische zetting is 



uitstekend, met dikwijls spannende polyfone ontwikkelingen die tot grote climaxen leiden. Op harmonisch 
vlak wordt redelijk vrij omgegaan met de van oorsprong tonale akkoorden en akkoordverbindingen.  
Het Vijfde strijkkwartet uit 1953 is een streng uitgewerkte compositie die naar het lyrisme van Berg zou 
verwijzen.  Bovendien werd het bij zijn eerste uitvoering geprogrammeerd naast strijkkwartetten van 
Krenek en Schönberg. Hieruit  blijkt duidelijk dat het strijkkwartet als expressionistisch beschouwd werd, 
net als het merendeel van Jef Van Durmes oeuvre. 
(bron: Matrix & Cebedem) 
 
Publicatie over Jef van Durme 
 
Jef Van Durme, het grote jonge moderne talent [artikel] in Vlaanderen, jrg. 56 (2007) nr. 314, p. 36-38 
 
Bladmuziek 
 
Ballade nr. 3, voor orkest  “Ballade pour orchestre no 3” 
Strijkkwartet nr. 5 “Quatuor à cordes nr. 5” 
 
Composities op LP en CD 
 
Beatrijs, symfonisch gedicht, 1930 
 
  

http://westvlaanderen.bibliotheek.be/?q=Jef%20%20Van%20durme%20jonge%20talent
http://westvlaanderen.bibliotheek.be/?q=Jef%20Van%20Durme%20ballade
http://westvlaanderen.bibliotheek.be/?q=Jef%20Van%20Durme%20quatuor
http://westvlaanderen.bibliotheek.be/#?q=Jef Van Durme beatrijs&dim=Format(track)


21. Pierre Moulaert (1907-1967)  
 

Pierre Moulaert studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel bij zijn 
vader Raymond Moulaert  en bij Joseph Jongen (zelf ook  componisten, zie deel 
3). Hij begon als violist bij het orkest van het “Théâtre Royal de la Monnaie”. 
Nadien werd hij directeur van de Muziekacademie van Ukkel en docent 
harmonie aan het Conservatorium van Brussel. Hij was tevens een invloedrijk 
muziekcriticus, wiens artikelen vanaf 1935 tot aan zijn dood, in de Belgische 
krant “La Dernière Heure” verschenen. Als componist was hij aanvankelijk sterk 
begaan met filmmuziek. Hij schreef voor de meeste Belgische producers zoals 
Storck, Cauvin en Cleinge. Nadien schreef hij toneelmuziek en nog later 
componeerde hij symfonische werken. Zijn talrijke activiteiten weerhielden hem 
ervan om een productief componist te worden, maar wat hij schreef, is 

gekenmerkt door een heldere, zelfs lineaire constructie met een delicate voorkeur voor contrapunt. 
(bron: Cebedem.be) 
 
Composities op LP en CD 
 
Sur la nuit, lied 
 
Pierre Moulaert schreef muziek voor een film van Henri Storck en daarvan kunt u genieten dankzij een 
DVD: Symphonie paysanne 
 

22. Camille Schmit (1908-1976)  
 

Van 1928 tot 1937 volgde Schmit zijn volledige muziekopleiding aan het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel. Hij was een actief lid van de "Séminaire des Arts", dat 
werd opgericht door André Souris. Van 1923 tot 1939 was hij organist in Longwy 
(Frankrijk). Nadien, van 1940 tot 1948, bespeelde hij de orgel in de kathedraal van 
Aarlen. Tussen 1947 en 1965 behoorde hij tot de staf van het Koninklijk 
Conservatorium van Luik, eerst als docent harmonie, later als docent contrapunt en 
fuga. Van 1966 tot zijn pensionering in 1973 was hij directeur van de Franse 
afdeling van het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Als componist creëerde hij 
niet overmate veel en zijn strenge zelfkritiek gaf hem de ongelukkige gewoonte om 
regelmatig sommige van zijn werken te vernietigen. Aanvankelijk gebruikte hij een 
stijl waar polytonaliteit de sterke onderbouw was. Later evolueerde zijn muzikale 

stijl naar een rigoureuze toepassing van het dodecafonische systeem. 
(bron: Cebedem) 
 
Composities op LP en CD 
 
Burlesque, oorspronkelijk voor piano, 1946, bewerkt voor houtblazerskwartet 
La halte des heures, voor stem en piano 
Preludes joyeux, voor orkest, 1946 
Psautier voor alt, houtblazerstrio, fluit en altviool, 1934 
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23. Jean Middeleer (°1908) 
 

Jean De Middeleer (Brussel 24 februari 1908 - Brussel 20 juni 1986) studeerde 
aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en behaalde in 1930 de Prijs van 
muzikale virtuositeit voor piano en orgel. Hij behaalde nog andere prijzen zoals 
de Courboin-prijs, de Mailly-prijs en de Agniez-prijs. In 1937 sleepte hij de prijs 
van Rome voor zijn cantate “Le trapèze  étoilé” in de wacht.   
Hij studeerde orkestratie bij Paul Gilson, hij leerde dirigeren bij Désiré Defauw 
en studeerde nadien improvisatie bij Marcel Dupré in Parijs. 
Voor en tijdens Wereldoorlog II reisde hij vaak als pianist en dirigent door 
Europa, Afrika en het Nabije Oosten. Van 1947 tot 1951 verbleef hij in Nairobi 
(Kenia) als directeur van het plaatselijk Muziekconservatorium en als 
muziekdirecteur van het Symfonie Orkest. Terug in België doceerde hij in 1951 
aan de Muziekacademies van Molenbeek en Etterbeek en werd docent 
harmonie aan het Koninklijk Conservatorium van Mons. Van 1953 tot 1978 was 

hij directeur van de Muziekacademie van Tienen, die onder zijn leiding een grote uitbreiding kende. 
In 1977 reikte de “Unie van Belgische Componisten” hem de “Fuga-trofee” uit voor zijn inspanningen voor 
het promoten van Belgische muziek. 
Als componist schreef hij orkestmuziek, kamermuziek, pianomuziek en een groot aantal koorwerken. 
Typisch aan zijn stijl is de goed uitgebalanceerde structuur en de technische perfectie. 
(bron: Cebedem) 
 
Composities op LP en CD 
 
Kongo-Symfonie, 1949 
 
  

http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=kongo-symfonie?q=kongo-symfonie&dim=Format(track)


24. Richard de Guide (1909-1962)  
 

Richard de Guide wenste componist te worden maar zijn vader verzette 

zich tegen deze roeping. Tegen zijn wil studeert hij aan de ULB en wordt 

scheikundig ingenieur. Maar de muziek laat hem niet los: hij volgt de 

lessen harmonie en compositie  bij Jean Absil, Karel Kandael, Paul 

Gilson. Hij gaat in 1937 bij het INR aan het werk als muzikaal 

programmaleider.Ingevolge een sabotage bij het INR wordt Richard De 

Guide door de Gestapo aangehouden en te Huy geïnterneerd tot in 

1945.       

Dan wordt hij directeur van de Muziekacademie van Sint-Lambrechts-

Woluwe waar hij piano en muziekgeschiedenis onderwijst. Hij was ook 

lesgever aan het Conservatorium van Luik en daarna van Mons. Hij 

componeerde 23 symfornieën, een concerto voor piano, en 2 balletten: 

“Vincti non devicti”, gespeeld door de Koninklijke Muntschouwburg en 

Les Danaïdes gespeeld door de Opera  van Antwerpen. Zijn werken 

werden in België, in Europa, in de Verenigde Staten en in Australië uitgevoerd. In 1954 ontving hij de Prijs 

van de Muzikale Kritiek. Richard De Guide overleed op 12 januari 1962. 

Composities op LP en CD 
 
Concerto voor piano en orkest “De Stoute” 
Fanfare   
- Pour armer les chevaliers 
- Pour celebrer l’amour 
- Pour chasser les mechants  
- Pour reclamer la fin des guerres 
Hulde aan Hindemith, 1958 
Nocturne, voor piano 
Suite "Les Caractères du Trombone" 
Symfonie nr. 2 voor orgel en orkest, op. 24 
Vincti non divicti, symfonisch gedicht, 1948 
 

25. Theo Langlois (1909-1971)   
 
Misschien is hij familie van de jazzpianist Louis Langlois (1904-1933), maar dat is niet zo duidelijk. 
 
Composities op LP en CD 
 
Facetje, 1968, voor saxofoon en piano 
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26. Renier Vandervelden (1910-1993) 
 

Renier Van Der Velden werd geboren te Borgerhout op 14 januari 
1910. Vanaf zijn veertiende volgde hij lessen aan het Koninklijk Vlaams 
Muziekconservatorium in Antwerpen. Hij beëindigde de traditionele 
muziekstudies niet (ondermeer omwille van zijn legerdienst) maar 
kreeg wel privaatles van Joseph Jongen en Karel Candael. Van der 
Velden  was dus vooral een autodidact. Vanaf 1945 was hij verbonden 
aan de BRT-omroep in Antwerpen, waar hij de Vlaamse muziek uit zijn 
tijd een bevoorrechte plaats in zijn programma's verleende. In de jaren 
1947-48 leidde hij ondermeer het mannenkoor 'Lasallekring', waarmee 
hij naast liederen van J. Broeckx en Fr. D'Haeyer, ook de volksliederen 
van Bela Bartok instudeerde. Hij stelde ook een kamermuziekensemble 
van beroepszangers samen waarmee hij in het Rubenshuis te 
Antwerpen concerten gaf. In 1961 kreeg Van der Velden de Prijs van de 
provincie Antwerpen voor zijn ballet Judith. SABAM kende hem in 1967 
de prijs Paul Gilson toe voor zijn gehele  oeuvre. Zijn Sinfonietta voor 
orkest werd in 1970 bekroond met de Visser-Neerlandia prijs. In 

datzelfde jaar 
 werd hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van Kunsten, Letteren en Wetenschappen van België. 
Van Van der Velden werden veel werken gecreëerd op het Festival van Vlaanderen in Gent, zoals het 
Concertino voor fluit en strijkorkest uit 1965 en het Concerto voor piano en strijkers uit 1971. De Unie van 
Belgische Componisten kende hem in 1989 de Fuga-prijs toe voor zijn aandeel in de bevordering van de 
Belgische muziek. Vier jaar later, op 19 januari 1993, overleed Van der Velden in Antwerpen.  
 
Het oeuvre van Renier van der Velden bestaat vooral uit ballet- en kamermuziek. De balletmuziek kende in 
Antwerpen in de jaren 1950-60 een grote bloei, met ondermeer componisten als P. Welffens en W. 
Kersters en het ontstaan van een zelfstandige balletcultuur. In dit genre vond Van der Velden zijn voorkeur 
voor beweging en dramatiek terug. Zijn muzikale uitdrukkingswijze is vooral gericht op het verwekken van 
spanning,  soms met de soberst mogelijke middelen. Kenmerkend voor zijn stijl is verder het gebruik van 
chromatische melodieën in combinatie met een functioneel-tonale harmonie. Van der Veldens muziek 
beweegt zich tussen uitersten: naast ritmische, vooral in zijn balletten, en expressieve (zoals bijvoorbeeld in 
zijn Kamermuziek voor altviool en instrumentaal ensemble uit 1956) werken, zijn er immers ook 
composities met een eerder lyrisch karakter (vooral de vocale werken). In zijn vroege werken is er een 
duidelijke affiniteit met  bestaande stijlen van ondermeer Debussy en Ravel, wat ondermeer tot uiting komt 
in zijn liederen op teksten van Baudelaire en Verlaine. In zijn latere composities laat hij dit principe los en 
ontwikkelt hij een eigen muzikale stijl. Hij maakt wel nog gebruik van bestaande principes, maar trekt ze 
niet radicaal door. Zo ontwerpt hij bijvoorbeeld dodecafonische thema's maar de seriële verwerking ervan 
laat hij achterwege.  
Zoals al eerder vermeld neemt de balletmuziek een vooraanstaande plaats in het oeuvre van Renier Van 
der Velden. Zijn eerste ballet, Provinciestad 1900, componeerde hij in 1937. Het is een werk op een 
scenario van Roger Avermaete voor een eerder kleine bezetting, namelijk twee piano's. In 1947 ontstonden 
de eerste balletten voor een grotere bezetting: De zakdoekjes en De ontvoering van Proserpina (waar hij 
naast een orkestversie ook een bewerking maakte voor een kamerorkest). Stilistisch zijn deze twee werken 
totaal verschillend: het eerder luchtig karakter van De Zakdoekjes contrasteert met het dramatische 
klankbeeld van De ontvoering van Proserpina (met talrijke solistische interventies en het gebruik van veel 
verschillende orkestkleuren). In de daaropvolgende jaren ontstonden balletten van uiteenlopende aard en 
kwaliteit. Van der Velden zelf vindt Proserpina, Judith, Triomf van de dood en Oostendse maskers zijn 
voornaamste composities. Andere balletten, zoals bijvoorbeeld “De zakdoekjes”, hebben volgens hem, 
wegens het beperkt aantal personages, slechts een functionele waarde. Ook het feit dat de 4 genoemde 
balletten af en toe in  een concertzaal werden uitgevoerd in suitevorm, waarbij de scenische uitbeelding 



achterwege wordt gelaten,  is volgens Van der Velden een bewijs van de absolute muzikale waarde van 
deze composities. Vaak haalt  Van der Velden in zijn balletten inspiratie bij beroemde schilders: 
bijvoorbeeld James Ensor in Oostendse maskers (1965) en Pieter Brueghel in de Dulle Griet (met versies in 
1949 en 1990, naar een scenario van R. Avermaete).  
 

Van der Velden was ook productief in het liedgenre. Vooral zijn Acht 
liederen op teksten van Karel Van de Woestijne  uit 1951 worden 
beschouwd als een belangrijke bijdrage tot het liedrepertoire. Dit geldt 
bijvoorbeeld ook voor zijn Avondgeluiden (2 versies in 1954 voor alt en 
orkest/middenstem en piano, en in 1985, voor hoge stem en orkest)  op 
teksten van Paul van Ostaijen.  
Zijn composities voor kamermuziekensemble zijn zeer uiteenlopend qua 
muzikaal materiaal en inhoudelijke sfeer. Het Concertino voor fluit en 
strijkers (1965) bevat zowel levendige ritmische (in de beide hoekdelen) 
als expressieve nostalgische passages (in het lento, waar de fluit een 
eerder melancholische melodie speelt boven de orkestbegeleiding). Het 

Tweede concerto voor blazerskwintet (1955), opgebouwd uit 4 delen, getuigt van een contrapuntische stijl. 
Het eerste deel is sterk polyfoon. De inzet van de fluit wordt als een hoofdthema verwerkt, met technieken 
als reductie, omkering de lange melodische lijnen en de opeenstapeling van verschillende  zelfstandige 
partijen krijgt het een neobarok karakter. In het tweede deel (adagio espressivo) wordt de partij  van de 
hobo dodecafonisch verwerkt, waarna het herhaald wordt door de fluit en opnieuw door de hobo. Het 
derde deel (na een korte overgangspassage) heeft een scherzo-achtig karakter. In het laatste deel (allegro) 
zijn er contrasten tussen enerzijds syncopen, triolen en onverwachte accenten, en anderzijds de langere 
melodische frazen. Een zelfde diversiteit is terug te vinden in Beweging (1965 voor twee piano's en 1968 
voor orkest). Het werk heeft geen klassieke structuur. Het is eigenlijk één drieledige beweging, bestaande 
uit een trage inleiding, een snel fugatisch en ritmisch sterk uitgewerkt middendeel en een traag slot. Van 
der Velden maakt zowel gebruik van dodecafonisch aandoende thema's en orchestrale contrasten (vooral 
de interpolaties van het koper), als van lineaire polyfonie en de martellatostijl van de piano. In het eerste 
deel van het Concertino voor viool en kamerorkest (1964) vallen de wisselingen in het tempo op, volgens 
het schema langzaam-snel-langzaam. De viool zet immers in met een solistische, trage inleiding van 8 
maten. Daarna versnelt het tempo (allegro moderato) om uiteindelijk terug naar het langzame 
aanvangstempo terug te keren.  
Nadat hij in 1975 op pensioen was gegaan bij de BRT, componeerde Van der Velden uitsluitend korte 
stukken voor kleinere bezeting: Indruk (1976), Nocturne voor beeldhouwer Marc Macken (1979) en de 
Nocturne voor kunstschilder Antoon Martboom (1983). De Nocturne uit 1979 is een zeer polyfoon stuk, 
met een lyrische melodie. Aanvankelijk was het bedoeld voor piano, maar in 1986 schreef Van der Velden 
een versie voor blazersensemble.  
(bron: Cebedem & Matrix) 

 
Publicatie over Renier Van Der Velden 
 
Afscheid van een goede vriend ... : Renier van der Velden 1910-1993 / Wilfried Westerlinck 
In het tijdschrift NVT/Gierik, Jrg. 10 (1992/93) nr. 4, p. 8-9 

 
Bladmuziek 
 
Concertino voor 2 piano's, 2 trompetten, hoorn, trombone en tuba 
Concertino voor viool en kamerorkest (reductie-partituur) 
Concerto voor hobo en orkest 
Concerto voor piano en strijkorkest 
Divertimento voor hobo, klarinet en fagot 
Divertimento voor strijkorkest 
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http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Concerto%20hautbois%20velden
file:///C:/Users/bruno/AppData/Local/Temp/Concerto%20pour%20piano%20et%20orchestre%20à%20cordes
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=divertimento%20hautbois%20velden
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=divertimento%20cordes%20velden


Zes liederen op gedichten van Karel van de Woestijne voor hoge stem en orkest, 1951 
Kamermuziek voor altviool en instrumentaal ensemble 
 
Composities op LP en CD 
 
Mijn God, Gij ziet de zee, lied 
Prelude nr. 2, voor piano 
Concerto voor piano en strijkorkest 

27. Sylvain Vouillemin (1910-1995)    
 

Vouillemin werd geboren en studeerde aan het Conservatorium te Brussel bij 
Fernand Quinet, Raymond Moulaert et Joseph Jongen. Terwijl hij nog 
studeerde werd hij leraar harmonie in Charleroi en Brussel. Later werd hij 
directeur te Charleroi en Luik. In 1939 behaalt hij de 2de Prijs van Rome voor 
zijn cantate “L'enfant prodigue” en in 1947 de Prix César Franck voor zijn  
“Trois mouvements symphoniques. 
(bron: Franstalige wikipedia) 
 
 
Composities op LP en CD 
 
Het water, “L’eau”,  symfonisch gedicht, 1939  
 

28. Jacques Stehman (1912-1975)   
 

Stehman werd in Brussel geboren en studeerde aan het Brussels 
conservatorium. Hij genoot een klassieke muzikale vorming maar voelde zich 
ook tot jazz aangetrokken. Zeer jong nog richt hij een jazzgroep op, neemt deel 
aan de activiteiten van een literair cabaret, richt de vereniging van de Jonge 
Belgische Musici op, organiseert concerten en geeft zelf ook recitals.  
Na de oorlog wordt hij docent praktische harmonie en muziekgeschiedenis aan 
het Koninklijk Conservatorium van Brussel, alsmede aan het Hoger Instituut 
voor Sierkunsten van ter Kameren, aan het Instituut voor Journalisten en aan de 
Muziekkapel Koningin Elisabeth. 

 
Hij is muziekcriticus bij de geschreven pers (in de kranten “La Lanterne”, daarna in “Le Soir”), bij de televisie 
en bij de radio. Hij is de eerste om de muzikale kritiek bij de radio in te voeren.  
Zijn wekelijks programma, “La Tribune du discophile”, vindt veel gehoor, niet alleen in België, maar ook in 
het buitenland. Zijn commentaren, die rechtstreeks vanuit de Internationale Muziekwedstrijd  
Koningin Elisabeth uitgezonden worden, dragen veel bij tot de faam van die wedstrijd op het hoogste 
niveau, en tot de verspreiding ervan bij een groot publiek. 
 
Als pianist en componist is hij bekend voor werken die zowel door de Franse school als door de jazz  
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beïnvloed zijn: “Le Tombeau de Ravel”, een “Symphonie de Poche”, een “Concerto in la”, talrijke werken 
voor piano en kamermuziek. Hij zet zich in voor de dialoog met de jongere generaties en voor het bekend 
maken van hedendaagse werken. Terugkerend uit de Verenigde Staten maakt hij talrijke Amerikaanse 
componisten bekend (Barber, Copland, enz.) en organiseert hij de eerste manifestatie van de nieuwe 
Amerikaanse muziek in Europa. 
 
Voorzitter van Jeugd en Muziek van Brussel, zet hij twee muzikale revues op, hij schrijft zelf meerdere 
biografieën: Chopin, Schumann, Ravel, alsook een “Histoire de la musique en Belgique” en een “Histoire de 
la musique européenne” die in verschillende talen vertaald is.  
Al die activiteiten maken van hem een vooraanstaand acteur van het Belgisch muziekleven. Het is duidelijk 
omdat men de hechte band tussen een man en zijn toebehoorders wilde verlengen dat vandaag nog een 
prijs van het publiek, de “Prijs Jacques Stehman”, bij de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth  
uitgereikt wordt. 
(bron: Cebedem) 
 
Composities op LP en CD 
 
Bouquet romantique, voor piano 
Burlesque en six forms 
Matins 
Le petit chaperon rouge 
Preludes 
Prétexte à danser, voor piano 
Le Tombeau de Ravel 

 

29. Jane Vignery (1913-1974) 
 
Jane werd geboren als Jeanne. Haar vader was ingenieur en haar moeder de 
componiste Palmyre Buyst (zie vorig deel van deze lijst).  Ze studeerde bij 
Léon Torck, Léon Moeremans en Martin Lunssens aan het Conservatorium 
van Gent. In 1930 studeerde viool en altviool aan de École Normale de 
Musique de Paris. Daarna harmonie bij onder andere Nadia Boulanger en 
muziekanalyse bij Paul Dukas. 
In 1941 was ze genomineerd voor de Prijs van Rome, maar door de oorlog 
werd die niet uitgereikt. 
Omdat ze door ziekte zelf geen viool meer kon spelen, gaf ze les in harmonie 
en componeerde ze. Naar het schijnt zou haar “Sonate voor hoorn en piano 
op. 7” nog af en toe eens gespeeld worden.  
Haar ander werk lijkt onder stof bedolven. Het merkwaardige is dat ze niet 
voorkomt in de nederlandstalige wikipedia, maar wel in de duitstalige) 
(bron: Duitse wikipedia) 

 
Composities op LP en CD 
 
Lento, voor viool en piano 
Sonate, voor viool en piano 
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30. Nicolas Alfonso (1913-2001) 
 

Nicolas Alfonso werd geboren in Spanje, maar kwam in de jaren ’50 naar België (meer specifiek Ukkel) om 
hier de eerste gitaarlessen te geven. Hij stond algemeen bekend als gitaarvirtuoos . Met zijn leerlinge Ilse 
Laforce , die later zijn vrouw werd, vormde hij een gitaarduo. Hij creëerde ook werk van Belgische 
componisten zoals Jean Absil, René Barbier, Jean-Claude Bartsoen, Raymond Baervoets, 
Eric Felbusch, Jacques Leduc, Victor Legley, Willem Pelemans, David van de Woestijne,    Het enige werkje 
dat we hebben van hem is voor educatieve doeleinden geschreven.  

 
 
Composities op LP en CD 
 
Dos melodias regionales, voor gitaar 

 

31. Albert (-Jean) Delvaux (1913-2007)  
 
Hij begon zijn loopbaan als docent aan de normaalschool in Tienen in 1941 en het stedelijk 
muziekconservatorium van Leuven vanaf 1942. Vanaf 1942 was hij docent aan het Koninklijk 
Conservatorium Brussel. In 1946 is hij directeur geworden van de stedelijke muziekacademie van Sint-
Niklaas. Dit is hij tot aan zijn pensioen gebleven. In 1956 ontving hij de compositieprijs van de provincie 
Brabant. Tweemaal is hij laureaat geworden van de compositiewedstrijd van de Koningin 
Elizabethwedstrijd. De eerste maal was dit met de compositie Schetsen voor kamerorkest (1957), de 
tweede maal met het werk Synfonia Burlesca voor orkest (1961). De laatste prijs die hij won was deze van 
het Algemeen Nederlands Verbond voor zijn Concerto voor fluit, hobo, klarinet, fagot en kamerorkest 
(1970). Delvaux was zijn leven lang productief maar hij is nooit echt doorgebroken in de wereld van de 
Vlaamse hedendaagse muziek. Na zijn successen in de jaren 1950 en ‘60 is hij op het  achterplan 
verdwenen. Hij is overleden op 16 mei 2007. 
Het oeuvre van Albert Delvaux wordt gekenmerkt door een zeer grote schatplichtigheid aan de traditie.  Dit 
vertaalt zich vooral in het toepassen van klassieke structuren en het schrijven in bepaalde genres zonder de 
conventies totaal overboord te gooien. In die zin is hij dus geen modernist hoewel hij ook gebruik maakt 
van vernieuwende technieken in sommige van zijn werken. In zijn vroegere werk is een sterke invloed van 
het impressionisme waar te nemen. Hij heeft een grote aandacht voor muzikale technieken zoals 
contrapunt en is op dat gebied een echte vakman. Naast de werken voor orkest, kamerensembles en solo-
instrumenten heeft hij ook veel vocale werken gecomponeerd. Een van zijn  

http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Nicolas%20alfonso


geliefkoosde auteurs was J.G. Brown. Verder heeft hij ook veel beroep gedaan op teksten van auteurs van 
eigen bodem zoals Guido Gezelle, Jaques Perk, Willem de Mérode, Emile Verhaeren en Jef Simons.  
Zijn enige werk dat lang het enige was opgenomen is Schetsen of Esquisses. Deze compositie bestaat uit 7 

kleine delen en duurt circa 38 minuten. Het eerste deel is 
opgevat als een soort inleiding, het draagt de ondertitel 
Intrada. De rest van de delen heeft enkel een 
tempoaanduiding. Het werk is niet opgevat als een 
symfonie. Het is een verzameling van verschillende korte 
stukjes waarin hij verschillende muzikale ideeën 
verwerkt. Het zijn geen schetsen in de strikte betekenis 
van het woord, maar omwille van het karakter van de 
stukjes is het een gepaste titel. Naast werken voor orkest 
neemt ook de kamermuziek een belangrijke plaats in 
binnen zijn oeuvre. Vaak is er een keuze wat betreft de 
instrumentatie. Het eendelige Duo voor fluit of viool en 

harp (1985) is hier een van de vele voorbeelden van. De harp speelt duidelijk de begeleiding, terwijl de 
melodie zowel op fluit als op viool kan worden uitgevoerd. Dit stukje staat in de toonaard do klein. De 
voortekening en het muzikale materiaal uit de eerste maat laat hier geen twijfel over bestaan. De 
traditionele regels van de tonaliteit worden echter al vroeg in het stuk verbroken en het eindakkoord past 
helemaal niet meer binnen de hoofdtoonaard. De laatste noot in de bovenstem is een fa kruis die een 
tritonus vormt boven de tonica. Deze tonica is evenwel niet aanwezig in het slotakkoord. Dit bezorgt de 
luisteraar een bevreemdend gevoel. Hoewel dit een van zijn latere werken is, werkt de invloed van het 
impressionisme hier nog sterk door. 
Delvaux heeft ook het genre van het strijkkwartet beoefend. Het gebruik van de tonaliteit in zijn  
vierde strijkkwartet (1961) is dan weer traditioneel. Het eerste deel, een allegro spirituoso, zet aan in sol 
klein. Er wordt in de climax naar het einde van dit deel definitief overgeschakeld naar de gelijknamige grote 
tertstoonaard. Dit zal ook de toonaard zijn waarin het stuk zal eindigen in de finale.  
Wat ook interessant is in deze compositie is de manier waarop hij speelt met de vermenging van  
homofonie en imitatieve inzetten. Dit is vooral het geval in het middendeel, het scherzo. In zijn sonates is 
het duidelijk te zien dat hij zijn materiaal op een traditionele manier tracht vorm te geven. 
(bron: Matrix New Music) 
 
 
Composities op LP en CD 
 
Atonic song 
Concerto voor fluit, hobo, klarinet, fagot en kamerorkest 
Schetsen, voor kamerorkest 
Trio nr. 2, voor viool, altviool en cello 
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32. Ernest Van der Eyken (1913-2010) 
 

Ernest van de Eyken kreeg zijn eerste muzieklessen op vijfjarige leeftijd in 
St.-Truiden. Hoewel hij door familiale omstandigheden ook een tijd ging 
studeren aan de muziekacademie van Tienen waar Henry Sarly hem 
onderwees in notenleer, werd het KVCA zijn voornaamste leerschool. Hij 
werd er al in 1920 ingeschreven. Onder zijn leraars treffen wij namen aan 
die tot het kruim van het toenmalige Vlaamse muziekleven behoren : Karel 
Candael en Jan Broeckx voor notenleer, Edward Verheyden en Emiel-
Constant Verrees voor harmonie, Lodewijk De Vocht voor orkestratie en 
Albert Van de Vyver voor kamermuziek. Hij behaalde verscheidene eerste 
prijzen waaronder altviool in de klas van Napoleon Distelmans (1931). 
Daarna werd hij privéleerling contrapunt en fuga bij August De Boeck, en 
studeerde hij vormleer en orkestratie bij Paul Gilson. Van der Eyken werd 
algauw een vaste waarde als altist in verschillende Antwerpse kamermuziek-
verenigingen en orkesten. Hij speelde o.a. in het orkest van de 

Dierentuinconcerten o.l.v. Flor Alpaerts, het orkest van de Maatschappij der Nieuwe Concerten en dat van 
het Conservatorium o.l.v. Lodewijk De Vocht, het orkest van de KVO o.l.v. Julius Schrey en Hendrik Diels en 
De Philharmonie van Antwerpen. Op aanraden van Hendrik Diels trok hij tijdens WO II naar Salzburg om 
o.l.v. Clemens Krauss (directie) en Joseph Marx (vormleer) verder te studeren. Hij ontmoette er ook Jef Van 
Durme met wie hij bevriend bleef. Ernest Van der Eyken was actief als leraar viool en kamermuziek aan de 
muziekacademie van Ekeren (1952-1970), en in die periode was hij ook vier jaar leraar kamermuziek en 
orkestspel aan de muziekschool van Borgerhout. Hij was realisator bij de BRT, raadslid van CeBeDeM, en 
was verbonden aan SABAM tot zijn pensionering in 1990 : eerst als lid van de raad van bestuur, vanaf 1974 
als gedelegeerd bestuurder. Hij was lid (1977) en voorzitter (1987) van de Koninklijke Academie van België. 
Daarnaast dirigeerde hij het door hem gestichte Philharmonisch Kamerorkest van Antwerpen en was hij 
tweede dirigent van het orkest van de KVO (1942-1944). Hij was ook gastdirigent van De Philharmonie van 
Antwerpen en van het orkest van de BRT. Ten slotte stichtte en leidde hij van 1963 tot 1976 het Jeugd en 
Muziekorkest van Antwerpen waarvan hij eredirigent is. Stilistisch vertoont zijn oeuvre een grote eenheid. 
Van der Eyken is een gematigd expressionist. In de gevoelsgeladen, rijke lyriek van zijn vroege werken is 
invloed van de romantiek nog sterk voelbaar; al heel vlug wordt deze getemperd door modernere, maar 
nog altijd tonale harmonieën, die in hun expressiviteit soms voor ongeoefende luisteraars een wrange 
indruk nalaten. (bron: Cebedem) 
 
Publicatie over Ernest Van der Eyken 
 
Blijven doordoen : een gesprek met de negentigjarige componist en dirigent Ernest Van der Eyken [Artikel] 
/ Jan Dewilde // in:  Kunsttijdschrift Vlaanderen, Jrg. 52 (2003) nr. 298, p. 304-306 
 
Composities op LP en CD 
 
Concerto voor blaasinstrumenten [8], 1999 
Elegie voor Bieke, 1983 
Kwartet voor violen [2], altviool en cello, nr. 2 
Melodieën, nr. 1-2, 1942 
Poema voor strijkers, 1937 
Refereynen ende Liedekens, 1959-1964 
Sonatine voor Sofie 
Symfonie voor strijkorkest, 1967 
Trio voor fluit, viool en altviool, 1989 
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33. Jan Decadt (1914-1995) 
 
Jan Decadt bracht zijn kinderjaren tijdens en na WO II in Engeland en in Zwitserland door. Terug in België 
kreeg hij zijn eerste muzikale opleiding aan de SMA in Ieper (1922). Daarna volgde hij, vanaf 1933, de 
cursussen aan het KCG en behaalde er een tweede accessit piano (1936, Marcel Laoureux), een eerste prijs 
harmonie (1937, Georges Lonque), een tweede prijs contrapunt (1938, Joseph Ryelandt) en een eerste prijs 
fuga (1942, Jules-Toussaint de Sutter). Hij studeerde privé muziekpedagogie (Leo Moeremans), contrapunt 

(Prosper Van Eechaute) en vooral orkestratie en 
compositie bij Jean Absil. Zijn pedagogische 
vorming kreeg hij van G. Bogaerts. Hij behaalde 
voor de Centrale Examencommissie diploma's van 
leraar muzikale opvoeding eerste graad (1935) en 
tweede graad (1939). Zijn belangrijkste verdiensten 
lagen dan ook op muziekpedagogisch vlak, zowel 
voor de leerlingen van de lagere school als voor de 
conservatoriumstudenten in de compositieklas. 
Gedurende dertig jaar gaf hij muzikale opvoeding 
aan verscheidene middelbare scholen, waaronder 
de stadsschool in Ieper, de athenea van Ieper, 
Blankenberge en Kortrijk, en de RNS in Kortrijk. 
Jean Decadt is de stichter-dir. (1945-1979) van de 

Muziekacademie Peter Benoit in Harelbeke. Onder zijn impuls werd deze academie een toonaangevende 
instelling. Binnen de school ontstonden een kinderkoor, een koor, een strijkersensemble, een 
koperensemble en zelfs een harmonieorkest en een symfonieorkest. In Harelbeke lanceerde Decadt het 
systeem van de 'nevenafdelingen'. Dat betekent dat er vanuit de 'centrumschool' muziekonderwijs werd 
georganiseerd in de omliggende gemeenten. Het idee kende navolging in het hele land. Hij organiseerde 
ook grootscheepse muziekmanifestaties, en leverde zo baanbrekend werk voor het muziek- en 
concertleven in West-Vlaanderen. In 1951 kreeg hij de opdracht het Peter Benoit-jaar volledig te 
organiseren. Een groots Massaspel, waarvoor hij op tekst van A. Van de Velde de muziek componeerde, 
besloot deze hulde. Tijdens het tweeëntwintigste kunstenaarsweekend (11 mei 1957), dat plaatsvond in 
het kasteel Driekoningen van gravin Hélène d'Hespel in Beernem, zorgde hij voor het muzikale gedeelte. Hij 
liet een bandopname horen die door het NIR was gecreëerd en vertolkte daarnaast eigen werk op de piano. 
In de lijst van de verplichte werken van de Nationale Muziekwedstrijd Pro Civitate verschijnt de naam van 
Jan Decadt viermaal: in 1967 schreef hij Vocalise, dat in 1985 opnieuw werd geprogrammeerd. In 1976 was 
de piano aan de beurt met het scherzo Stoeierij, dat de kandidaten in 1996 opnieuw kregen 
voorgeschoteld. Op pedagogisch vlak was Jean Decadt leraar contrapunt en fuga aan het KVCA (1957-
1971), en leraar compositie aan het KCG (1971-1979). Hij behoorde tot de stichters van de 
Muizelhuisconcerten en was er ook de eerste ondervoorzitter van. Daarnaast bekleedde hij ook allerlei 
belangrijke functies in diverse commissies en raden, o.a. bij Jeugd en Muziek, SABAM, de Unie van 
Belgische Componisten en de Cultuurraad voor Vlaanderen. In 1962 ontving hij de Koopalprijs voor 
symfonische werken, en in 1987 de Fugatrofee 1986. 
Jean Decadt begon relatief laat te componeren (1935). Aanvankelijk stond hij onder invloed van Bartók, 
Hindemith en vooral Honegger. Zijn stijl wordt gekenmerkt door een moderne lyriek en een vitaal ritme 
met een expressionistische uitdrukkingskracht. Vooral de plastische wereld van vooraanstaande 20e-
eeuwse schilders zoals Constant Permeke en Octave Landuyt vormde voor hem een rijke inspiratiebron. 
Zijn oeuvre wordt gekenmerkt door contrasten, van de expressionistische Muzikale monografie over een 
groot schilder (1964, opgedragen aan O. Landuyt) tot de intieme lyrische sfeer van zijn Habanera voor 
klavier of het Wiegelied uit 1987 (tekst G. Gezelle). Hij componeerde verscheidene werken voor orkest 
(Colardijn-suite, 1944; Vlaamse orkestsuite; Eerste symfonie, 1950), concerto's voor piano en voor 
altsaxofoon, kinderopera's en talrijke liederen, o.a. Avondliederen voor alt en piano (tekst A. Nahon). Hij 
schreef ook symfonische werken, zoals Variaties op 'Sire Halewijn' (1943) en de bovenvermelde Muzikale 



monografie Octave Landuyt (1964), een een suite voor trompet Marktrumoer. Tenslotte schreef hij tal van 
kamermuziekwerken (Concertante fantasia, Nocturne voor klarinet en piano) en de cantate Permeke-suite 
(tekst J. Vercammen) die o.l.v. Léonce Gras in première ging in de Kursaal van Oostende. Robert Groslot 
nam een plaat met zijn pianowerken op. 
(bron: Cebedem) 
 
Roland Coryn, die hem opvolgde aan de muziekacademie “Peter Benoit” in Harelbeke heeft zijn “Kwartet 
voor 4 saxofoons”, nr. 1, 1982 opgedragen aan Jan Decadt. 
 
Publicaties over Jan Decadt 
 
Personendossier Jan Decadt / Stedelijke Musea Ieper 
Jan Decadt 75 / Stad Harelbeke 
 
Composities op LP en CD 
 
Avondliedeken, voor piano en altviool, 1935 
Ballade op een boom, voor sopraan, fluit, hobo en strijkkwartet 
Concertante fantasia voor hobo en piano, 1970 
Concertouverture voor fluit, hobo en snarenensemble 
Diana, tango voor piano, 1985 
Festivalmuziek voor fluit, hobo en strijkensemble 
Habanera voor piano 
Kinderscènes, voor piano 
Kleengedichtjes, voor piano 
Lied zonder woorden, voor saxofoon en piano 
Monografie Octave Landuyt, voor orkest, 1964  
Ook gekend als: Monografie over een groot schilder, voor orkest 
Nocturne voor cello 
Noël de guerre, lied, 1945 
Pavane voor gitaar 
Suite voor trompet en kamerorkest, 1957 
Trio voor hobo's [2] en Engelse hoorn, 1972 
Wiegelied 
 
 
  

http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Personendossiers%20Decadt&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jan-Decadt-75/Boek/?itemid=|library/v/pbswinob|409507&branch=all
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=avondliedeken%20decadt
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http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=concertouverture%20decadt&t=1392206357407
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http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Lied%20zonder%20decadt
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Monografie%20decadt
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Nocturne%20decadt
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Noel%20decadt
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Pavane%20decadt
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Suite%20decadt
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Trio%20hobo's%20decadt
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/#?q=wiegelied decadt&dim=Format(track)


34. Louel, Jean (1914-2005)  
 

Louel studeerde achtereenvolgens aan de conservatoria van Oostende en Brugge. 
Aan het KCG behaalde hij eerste prijzen harmonie (1933, Georges Lonque), 
contrapunt (1933, Joseph Ryelandt), fuga (1935, Martin Lunssens), piano (1935), 
kamermuziek (1936, Louis Arschodt) en het hoger diploma piano (1938, Joseph 
Van Roy). Aan het CRB volgde hij tussen 1937 en 1939 nog compositie bij Joseph 
Jongen en orkestdirectie bij Désiré Defauw. Hij behaalde in 1939 een tweede Prijs 
van Rome met de cantate L'enfant prodigue (tekst K. Jonckheere/H. Liebrecht) en 
in 1941 met La lumière endormie (tekst G. Guérin). Ten slotte kaapte hij in 1943 
de eerste grote Prijs van Rome weg met de cantate La navigation d'Ulysse (tekst J. 
Mielants/M. de Ghelderode). Jean Louël had op compositorisch vlak contacten 
met J. Ibert en I. Pizzetti. In 1946 behaalde hij aan het Conservatoire National 
Supérieur de Musique in Parijs een diploma orkestdirectie bij Eugène Bigot en 

Paul Paray. Op pedagogisch vlak werd hij in het h.o. eerst lesgever piano en begeleider aan het KCG (1935). 
Vervolgens stapte hij over naar het CRB waar hij achtereenvolgens lesgever (1941), adjunct-leraar (1943) en 
leraar (1948) harmonie was, en van 1955 tot 1974 leraar contrapunt. Deze laatste functie combineerde hij 
vanaf 1970 met het leraarschap fuga. In de periode 1974-1979 was hij bovendien rijksinspecteur van het 
Nederlandstalig hoger muziekonderwijs. Hij was van 1959 tot 1962 buitengewoon leraar compositie en van 
1962 tot 1980 gewoon leraar contrapunt aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth. In het secundair 
muziekonderwijs was hij o.a. dir. a.i. van de SMA van Aalst (1945), dir. van de GMA van Anderlecht (1949) 
en rijksinspecteur van het Nederlandstalig muziekonderwijs (1956-1979). Tijdens het achtenvijftigste 
kunstenaarsweekend (3 oktober 1970) in het kasteel Driekoningen van gravin Hélène d'Hespel in Beernem 
zorgde hij samen met Jef Maes en Lucienne Van Deyck voor de muzikale noot; ook op 5 juni 1971 was hij er 
te gast. In 1949 richtte hij het Brusselse Kamerorkest van de Middagconcerten op, waarvan hij de leiding op 
zich nam. Tevens dirigeerde hij herhaaldelijk het Groot Symfonieorkest van het NIR, het Nationaal Orkest 
van België en de concerten van de Koninklijke Conservatoria van Brussel en Gent. Jean Louël maakte zicht 
ook verdienstelijk als jurylid (in 1978 voorzitter) van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth 
voor compositie en van de nationale muziekwedstrijden Tenuto en Pro Civitate (1975, 1976, 1980), en als 
lid van de Raad van Advies voor het muziekonderwijs (1955-1979). Zijn oeuvre omvat orkestwerken zoals 
Symfonie (1941), Fantaisie op 2 middeleeuwse volksliederen (1942), Triomfmars (1945), Treurmars (1945), 
Suite voor kamerorkest, Fanfares voor koper en slagwerk: Oorlogsfanfare, Rouwfanfare en Vreugdefanfare 
(1949, opgedragen aan de leden van het Groot Symfonieorkest van het NIR). Hij schreef twee concerti voor 
piano, twee voor fluit, een voor cello, een voor klarinet, en het Concerto da camera voor fluit. Zijn 
Vioolconcerto werd geselecteerd voor de editie 1971 van de Koningin Elisabethwedstrijd terwijl Ritmico ed 
Arioso voor koperblazers het opgelegd werk was in de Nationale Muziekwedstrijd Pro Civitate 1980 en 
1987. Louël schreef ook voor harmonieorkest: Rapsodie, Triomfmars voor Harmonieorkest, Treurmuziek 
(bekroond in de compositiewedstrijd van SABAM in 1985) en Vierde Symfonie - Syrinx voor groot 
harmonieorkest, gelauwerd met de tweede prijs van de compositiewedstrijd 'De Vrienden van de 
Muziekkapel van de Gidsen' n.a.v. de 60e verjaardag van koning Boudewijn in 1990. Hij componeerde ook 
kamermuziek, o.a. Trio voor trompet, hoorn en trombone, Sonatine voor twee violen en piano, Suite voor 
fluit, cello, vibrafoon en harp, Hoorntrio, Saxofoonkwartet, Klarinettenkwartet. (bron: Cebedem) 
 
Composities op LP en CD 
 
Concerto voor klarinet en orkest "Concerto" 
Menuet, voor gitaar 
Toccata voor piano 
Treurmuziek  
 

http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Concerto%20Louel%20klarinet
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Louel%20Menuet
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Louel%20%20Toccata
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Treurmuziek%20Louel&dim=Format(track)
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.vakantielandbelgie.nl/images/waalse-vlag.jpg&imgrefurl=http://www.vakantielandbelgie.nl/vlag.htm&usg=__67v0vATWchNoi-V_hjcczy_oZco=&h=106&w=160&sz=3&hl=nl&start=4&sig2=w6tC-GQ2OxnmPyHItnx5bQ&zoom=1&tbnid=pJEHRYPZJ18GUM:&tbnh=65&tbnw=98&ei=0ppSTcH3NJKGhQfOtrzgCA&prev=/images?q=Waalse+vlag&um=1&hl=nl&safe=vss&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


35. Marcel Quinet (1915-1971)  
 
Marcel Quinet werd geboren in Binche op 6 juli 1915. Hij begint zijn opleiding aan de Muziekacademie in 
zijn geboorteplaats en vervolgt ze aan het Koninklijk Conservatorium van Mons. 
In 1934 schrijft hij zich in aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel alwaar hij een groot aantal 
successen boekt: hij behaalt er onder meer de Eerste Prijs fuga (Gevaert-prijs, 1938), Hoger Diploma piano 

(Ella Olin-prijs, 1942), en de Compositieprijs (Agniez-prijs, 1946), enz. 
Marcel Quinet wordt gevormd door grootmeesters: Fernand Quinet 
(harmonie), Léon Jongen (fuga), Marcel Maas (piano). Hij leert 
componeren bij Léon Jongen en nadien vooral bij Jean Absil. 
In 1945 behaalt hij de Eerste Grote Prijs van Rome voor zijn cantate “La 
Vague et le Sillon”. Dit wordt het begin van een uiterst creatief leven. In 
1957 behaalt hij met zijn “Variation pour Orchestre” de Tweede Prijs 
voor compositie in de Koningin Elisabethwedstrijd van België. In 1959 
kent het CeBeDeM hem voor zijn “Divertimento” de Emile Doehaert-
prijs voor compositie toe. Hij behaalt tevens de Prijs van de Vereniging 
van de Belgische Muziekpers (1964), de Irma de la Hault-prijs (1966), de 
Koopal-beurs (1970), de SABAM-prijs(1972) en de Stichting Darche-prijs 
(1978). Hij geeft les aan de Academie van Binche (1939-1943) en wordt 
pianoleraar aan de Academie van Etterbeek (1941-1969). Aan het 
Koninklijk Conservatorium van Brussel begint hij vanaf 1943 met het 
geven van pianolessen en onderwijst er nadien geschreven harmonie 

(1948-1959) en fuga (1959-1979). Hij staat zowel in Sint-Joost-Ten-Node als in Schaarbeek aan het hoofd 
van de Muziekacademie (1951-1975). Aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth van België wordt hij 
herhaaldelijk buitengewoon leraar en nadien gewoon leraar voor compositie (1968-1979). Hij is bestuurder 
van SABAM (1976-1980) en nadien voorzitter van de Kas voor Bijstand en Solidariteit (1980-1986). 
In 1959 profileerde hij zich reeds als muzikale wereldpersoonlijkheid. Over hem schrijft Robert Wangermee: 
“In de eerste werken van Marcel Quinet is de wil om terug te keren naar Bach, via Hindemith, tamelijk 
voelbaar. Elders liet ook zijn bewondering voor Bartok zijn sporen na, maar is vooral de invloed van Absil 
opmerkelijk aanwezig. Dit blijkt duidelijk uit de melodische wendingen, het sierlijke contrapuntische 
geschrift en de zekerheid waarmee het orkest wordt gestuurd. Quinet schrijft bovendien 
bewonderenswaardige stukken voor piano. Het liefst geeft hij vorm aan het formele spel waarin 
fijngevoeligheid tot uitdrukking komt.” In zijn werk vat Marcel Quinet de meest radicale vernieuwingen 
samen en geeft er, met inbegrip van de invloeden van Bartok, Stravinsky en de Weense school, een eigen 
expressie aan. Hoewel begonnen bij de tonale muziek, wijdt hij zich later aan de plurimodaliteit, de atonale 
niet-seriële chromatiek. In 1969 ontdekt hij het belang van de Oudgriekse muziek en haar metriek, waarvan 
zijn laatste werken getuigen. 
In 1976 werd hij corresponderend lid van de Koninklijke Academie van België, categorie Schone Kunsten en 
in 1978 wordt hij er effectief lid van. Marcel Quinet verlaat ons op 16 december 1986 en laat ons een 
honderdtal geïnventariseerde werken na, die stuk voor stuk uitblinken door het moderne taalgebruik, de 
afwezigheid van buitensporigheid, hun persoonlijke karakter, een opmerkelijk geschrift en expressief 
raffinement. 

 
Composities op LP en CD 
 
Concerto voor altviool en orkest, 1963 
Concerto voor viool en orkest 
Concerto nr. 3 voor piano en orkest, 1966 
Metamorphoses 
Serenade voor strijkorkest, 1956 

http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=quinet%20marcel%20altviool
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=quinet%20marcel%20viool%201972
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http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=quinet%20marcel%20serenade
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.vakantielandbelgie.nl/images/waalse-vlag.jpg&imgrefurl=http://www.vakantielandbelgie.nl/vlag.htm&usg=__67v0vATWchNoi-V_hjcczy_oZco=&h=106&w=160&sz=3&hl=nl&start=4&sig2=w6tC-GQ2OxnmPyHItnx5bQ&zoom=1&tbnid=pJEHRYPZJ18GUM:&tbnh=65&tbnw=98&ei=0ppSTcH3NJKGhQfOtrzgCA&prev=/images?q=Waalse+vlag&um=1&hl=nl&safe=vss&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


36. Berthe di Vito-Delvaux (1915-2005)  
 

Berthe di Vito-Delvaux werd in 1915 te Angleur (Luik) geboren. Ze was 
docent harmonie aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Luik maar 
wijdde zich ook aan het piano-onderwijs in de academie. Zij werd 
bekroond met verschillende prijzen, zoals de Prijs voor compositie van de 
Provincie Limburg voor haar koorwerk “Hulde aan de Arbeid”, de Prijs 
Modeste Grétry van Sabam voor haar lyrisch werk, de "Prix de la 
Consécration" van de Stad Luik voor heel haar oeuvre. 
Zij schreef daarenboven tal van opera’s, balletten, sonates, pianoconcerti, 
oratoria, kamermuziek alsook melodieën en koormuziek.  
Haar voorkeur voor de lyriek in al haar vormen uit zich door de compositie 
van acht opera’s. Tot op heden tellen we meer dan 200 opusnummers.  
Haar muziek is in grote mate postimpressionistisch, haar lyrisch werk 
leunt aan bij het werk van Massenet en is gekenmerkt door een 
merkwaardige prosodie. 
(bron: Cebedem) 
 

 
Composities op LP en CD 
 
La bien-aimée, liederencyclus, op. 106. Sel. 
Les caricatures, 7 stukken voor piano, 1983  
Ce qui est doux, voor fluit en stem, op. 150 
La chamelle à marier, voor stem, fluit, hobo, klarinet en fagot, op. 103 
Chanson médiévale, op. 39  
Le ciel a dit, lied voor vocale solist, hoorn en piano, op. 202 
Concertant stuk voor Engelse hoorn en piano, op. 105 
Le critique, voor stem, fluit, hobo, klarinet en fagot, op. 116 
Gondellied en scherzo voor fluit en piano, op. 97 
Liederen voor zangstem en piano. Sel. 
Mor-Bihan, lied, op. 201  
Nostalgie, lied, op. 111  
Nuages gris, nuages bleus, lied, op. 80  
Pezzo concertanto, voor piano, op. 161  
De poesjenel, voor stem, klarinet en piano, op. 104 (Polichinelle, lied, op. 104) 
Prelude en finale voor fagot en piano, op. 6 
3 satires, liederen, op. 65  
Sonate voor hoorn en piano, op. 109 
Sonate voor viool en piano, op. 81 
Sonatine voor klarinet en piano, op. 61 
Suite voor fluit, hobo, klarinet en fagot, op. 98 
  

http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=di%20vito-delvaux%20106
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37. Alove Rammaert (1915-2006)  
 
De Belgische componist Alove Rammaert werd geboren in Moeskroen op 20 juni 1915. Zijn vader, tevens 
musicus, was leerling bij Paul Gilson. Hij begint piano te studeren aan het Conservatorium van Brussel in de 
klas van Charles Scharrès maar onderbreekt deze studies tengevolge van een ongeval aan de hand, en 
studeert nadien harmonie (Fernand Quinet), contrapunt (in 1939 bij Raymond Moulaert, en bereikt er een 
resultaat dat hem een vermelding in “Le Soir” oplevert), en fuga (klas van Jean Absil). Al snel tracht hij als 
autodidact te componeren en wordt, naar eigen zeggen, “een vrij componist”. 
Tijdens de tweede wereldoorlog wordt hij tweemaal gedeporteerd, wat nadien de richting van zijn familiale 

leven en zijn werken grondig en definitief zal bepalen. Maar ook zijn ideologie 
neemt een keerpunt onder de vorm van een bekering tot het katholicisme, dat 
hij voortaan intens zal belijden. Dit is de aanvang van een reeks religieus 
geïnspireerde werken, iets wat duidelijk blijkt uit de titels van de werken die hij 
vanaf het einde van de oorlog componeerde. Van toen af werd hij in de pers 
geprezen als één van “de meest getalenteerde” Belgische componisten. 
Zijn leven, zoals hij het zelf omschreef, bestond destijds uit het uitoefenen van 
zijn beroepsbezigheden, zuiver als broodwinning, als verantwoordelijke van 
een afdeling klassieke platen in een Brussels grootwarenhuis, het opvoeden 
van zijn kinderen en het schrijven van talrijke composities waarvoor hij vaak 
geïnteresseerde uitvoerders bleek te vinden, in het bijzonder de eminente 
violist Boleslaw Bieniasz . 

Als vader van twee kinderen, een dochter en een zoon, was Alove Rammaert er zeer trots op dat de laatste 
in zijn muzikale voetsporen trad : Dominique Rammaert beëindigde inderdaad met glans zijn pianostudies 
om vervolgens de officiële en vervolmakingscursus voor orkestdirectie te volgen aan het Conservatorium 
van Brussel (klas van René Defossez) en er de 1ste internationale Prijs in de wacht te slepen voor 
orkestdirectie te Salzburg (onderwijs onder de hoge bescherming van Herbert von Karajan) in 1972.  
Nadien behaalde hij de 1ste Prijs van de Concours de Besançon (1973) waardoor hij een beloftevolle  
carrière als “maestro” kon beginnen als Kappellmeister in het jaar 1980 aan het Stadttheater van Lucerne, 
en als dirigent uitgenodigd werd door tal van orkesten zowel in België als in het buitenland. 
Alove Rammaert overleed in Auderghem (Brussel) op 12 september 2006. 
(bron: Cebedem) 
 
Composities op LP en CD 
 
In santo sepulchro, voor houtblazerskwartet   (op een LP gewijd aan de figuur van Dr. Lecompte) 
  

http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Rammaert%20santo&t=1391702026326
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.vakantielandbelgie.nl/images/waalse-vlag.jpg&imgrefurl=http://www.vakantielandbelgie.nl/vlag.htm&usg=__67v0vATWchNoi-V_hjcczy_oZco=&h=106&w=160&sz=3&hl=nl&start=4&sig2=w6tC-GQ2OxnmPyHItnx5bQ&zoom=1&tbnid=pJEHRYPZJ18GUM:&tbnh=65&tbnw=98&ei=0ppSTcH3NJKGhQfOtrzgCA&prev=/images?q=Waalse+vlag&um=1&hl=nl&safe=vss&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


38. Victor Legley (1915-1994) 
 
Victor Legley werd geboren te Hazebrouck op 18 juni 1915 en overleed te Oostende op 28 november 1994. 
Hij kreeg zijn eerste muzieklessen - altviool, harmonie en contrapunt - in Ieper bij Lionel Blomme. In 1935 
begon zijn studietijd aan het Conservatorium te Brussel, waar hij eerste prijzen altviool, kamermuziek, 
contrapunt en fuga behaalde. Van 1936 tot 1948 speelde hij altviool in het Groot Symfonish Orkest van de 

N.I.R. Op aanraden van zijn collega altviolist Gérard Ruymen 
ging hij in 1941 lessen compositie volgen bij Jean Absil, een 
studie die in 1943 bekroond werd met een Tweede Romeprijs. 
Na de oorlog speelde hij in het Muntorkest en het Kwartet 
Déclin, dat hem de muziek van Bartók en Schönberg deed 
ontdekken. In 1947 wordt hij programmator bij de N.I.R., 
vervolgens raadgever-diensthoofd voor "ernstige muziek" en 
voor het derde programma van de Vlaamse radio-uitzendingen. 
In deze functie trachtte hij de hedendaagse muziek, in de eerste 
plaats de Belgische, te promoten. Van 1948 tot 1950 was hij 
leraar aan het Stedelijk Conservatorium te Leuven. In 1949 werd 
hij benoemd tot professor harmonie aan het Conservatorium te 
Brussel en in 1956 tot professor compositie en analyse aan de 
Muziekkapel Koningin Elisabeth. Beide functies bekleedde hij 

tot in 1979. In 1965 werd hij lid van de Koninklijke Academie van België en was er voorzitter vanaf 1972. 
Tevens is hij de auteur van verschillende Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, 
Letteren en Schone Kunsten van België. Hij was voorzitter van SABAM van 1980 tot 1992, en van de Unie 
van Belgische Componisten van 1986 tot 1990. Ook is hij meerdere malen jurylid en voorzitter geweest in 
verschillende internationale wedstrijden, zoals de Koningin Elisabethwedstrijd, het Concours International 
de Chant Lyrique de Verviers en de Internationale Pianowedstrijd Bösendorfer-Empire. In 1986 werd hij 
grootofficier van de Leopoldsorde. De Vrije Universiteit Brussel reikte hem in 1987 een eredoctoraat uit. 
Daarnaast werden hem een groot aantal prijzen en onderscheidingen toegekend, hetzij voor specifieke 
werken, hetzij voor zijn hele oeuvre. Bovendien vertegenwoordigde hij België op verschillende buitenlandse 
festivals en congressen voor nieuwe muziek.  
Victor Legley's werklijst telt 124 opusnummers, waaronder 8 symfonieën, 10 concerti en concertino's, 5 
strijkkwartetten, 10 liedbundels en 1 opera. Legley trachtte steeds zijn compositiestijl af te stemmen op zijn 
publiek: "Ik hecht een groot belang aan het publiek, maar nu zou ik niet verkeerd willen begrepen worden. 
Met dat publiek bedoel ik de mensen, die uiteraard belang stellen in de muziek, onder de breedste vorm 
genomen, vanaf de edele vorm van ontspanning tot bepaalde experimenten, waarvoor ik graag interesse 
betoon, ook al volg ik ze beslist en bewust niet." De componist werd aanvankelijk sterk beïnvloed door 
componisten als Max Reger, Claude Debussy en Maurice Ravel, maar ook en vooral door Paul Hindemith en 
Jean Absil, zijn compositieleraar van 1941 tot 1943. Belangrijke werken uit deze periode zijn het Eerste 
Concerto voor viool en orkest (1947), het Tweede Strijkkwartet (1947) en de eerste drie symfonieën. Zijn 
compositiestijl is vrij-atonaal, met tonale reminiscenties. Het systematisch toepassen van dodecafonische 
technieken verstoorde volgens hem de communicatie met het publiek. Hij wilde "een synthese van de 
verschillende technieken bewerken en een persoonlijke muziek scheppen, die geen problemen aan de 
toehoorders oplegt." Ook op gebied van de vorm kan gesteld worden dat Legley vaak gebruikmaakte van 
klassieke vormschema's, die hij dan subtiel aanpaste. Een typisch voorbeeld van zijn persoonlijke visie op 
de verhouding tussen vorm en inhoud is zijn Middagmuziek voor 9 instrumenten (1948). Het is duidelijk dat 
Victor Legley's aandacht vooral uitging naar instrumentale muziek, een constante doorheen zijn hele 
carrière als componist. Vocale werken uit deze periode beperken zich tot enkele liedcycli voor solostem, 
meestal met pianobegeleiding, zoals bijvoorbeeld Het gevecht met het hart (1948), op tekst van Marcel 
Coole. Deze verzameling van een tiental liederen op Vlaamse teksten is opgebouwd rond het thema van de 
liefde, verteld vanuit het ik-perspectief.  
 



Van de werken die hij in de jaren vijftig componeerde, is De stalen kathedraal (1958) het meest bekende. 
Dit symfonisch gedicht is geïnspireerd op het gelijknamige schilderij van Fernand Stevens, waarop een 
nieuwe, stalen kathedraal te zien is, gebouwd op de ruïnes van een oude kathedraal. Het staat symbool 
voor onze tijd, waarin de techniek de geestelijke waarden uit het verleden lijkt te verdringen. Hoewel de 
schilder en de componist beiden gefascineerd waren door de tegenstelling van heden en toekomst, is De 
stalen kathedraal echter geen zuivere programmamuziek. Victor Legley componeerde een dense partituur, 
die thematisch zeer verscheiden materiaal bevat, hoewel de delen in elkaar overlopen. Sommige 
melodieën zijn ontegensprekelijk opgebouwd uit de twaalf tonen van het chromatische totaal, zoals 
bijvoorbeeld het thema van het allegro molto energico. Legley benut de dynamische mogelijkheden van het 
orkest maximaal, brengt een grote ritmische verscheidenheid en werkt met schrille harmonische 
contrasten. Het werk eindigt in pianissimo, wat een berustende, gelouterde stemming moet weergeven. 
Daarnaast moet ook zijn Serenade voor strijkers (1957) vermeld worden, een werk dat bekroond werd met 
de Eerste Prijs van de provincie Brabant. Het werk is opgebouwd rond de contrastrijke afwisseling van 
krachtige, vaak homofone passages, gedifferentieerde melodische en ritmische dialogen tussen de violen 
en meer ingetogen passages. Ook zijn Concerto voor piano en orkest (1952/59) laat zich opmerken, door de 
inbedding van de pianosolo in het orkest, waardoor dit laatste uit zijn klassieke, begeleidende rol treedt.  
 
Vanaf het begin van de jaren zestig ging Legley in een neo-classicistisch idioom componeren. Zijn 
Blazerskwintet voor fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn (1961) is daar een goed voorbeeld van. Het is 
geschreven in een lichte, diverterende stijl. Zoals vele symfonische werken uit Legley's beginperiode vaak 
opgedragen werden aan het toenmalige N.I.R.-orkest, zo staan verschillende werken uit de jaren zestig in 
het teken van het Festival van Vlaanderen Gent. Het Festival zag de wereldcreaties van onder andere de 
Vierde Symfonie (1964), de Vijfde Symfonie (1967), het Vierde Strijkkwartet (1963), Prélude pour un ballet 
(1969) het Concerto voor altviool en orkest (1971), en tenslotte ook zijn enige koorwerk, La Terra e la 
morte, voor vrouwenkoor a cappella en sopraansolo (1974).  
 
Vic Legley componeerde één komische opera, De cluyte van de twee naakten of de mooie onbekende, 
gecreëerd op 10 december 1966, in de Koninklijke Vlaamse Opera te Antwerpen. Het verhaal is een variant 
op het verhaal van Lady Godiva en werd door Herman Closson omgewerkt tot een libretto van een akte, 
verdeeld in vier taferelen. Het is op deze Franse tekst - La Farce des Deux Nues - dat Legley zijn opera 
schreef. Pas later werd de tekst naar het Nederlands vertaald door Antoon Vandevelde. Het orkest speelt in 
deze compositie een primordiale rol, die de zangpartijen op vele plaatsen naar de achtergrond verdringt. 
De zangstijl is declamatorisch en vrij virtuoos. Deze periode kan terecht als één van de vruchtbaarste in 
Legley's componistenloopbaan worden beschouwd, want in hetzelfde jaar werd ook zijn Concerto voor 
harp en orkest gecreëerd in de befaamde Studio 4 van het toenmalige BRT- gebouw.  
Hoewel Victor Legley beschouwd werd als een succesvol componist, wiens werken in België, Europa, maar 
evenzeer in de Verenigde Staten frequent werden uitgevoerd, verklaarde hij in een interview met Gamma 
in 1973 "niet meer te componeren". Om uit deze impasse te raken, zocht hij daarom naar nieuwe 
uitdagingen, door bijvoorbeeld voor andere instrumentale bezettingen te schrijven, zoals het 
harmonieorkest. 
Een psychologische kentering komt er pas echt vanaf het einde van de jaren '70, wanneer hij in contact 
kwam met Yvon Ducène van het Harmonieorkest van de Belgische Gidsen. Die zette hem aan tot het 
transcriberen van zijn Le Bal des Halles uit 1954 voor harmonieorkest (1977) en Before endeavours fade 
(1979). Deze experimenten werden verdergezet in de compositie van verschillende nieuwe werken voor 
harmonieorkest, zoals Hommage à Jean Absil (1979), dat een eerbetoon bracht aan zijn leraar en pionier op 
het vlak van de blaasmuziek. Zijn 7 eSymfonie bestaat uit vier delen en is een ultiem voorbeeld van Legley's 
symfonisch gedachte blaasmuziek. Het werk stelt de sonore eigenheid van de blazersbezetting centraal, die 
varieert tussen uitbundige, cuivré-passages en eerder contemplatieve delen, zoals de twee Adagio's. 
Daarnaast schreef hij twee werken voor brass band: Volharden (1979) en Triptiek (1980). Andere 
opmerkelijke werken uit deze laatste periode, zijn het Concertino per oboe e archi (1983), het 
Celloconcerto (1985) en de 4 eSonate voor piano. Deze werken sluiten aan bij de mildere schrijfwijze die Vic 
Legley vanaf het einde van de jaren zeventig is gaan gebruiken. Legley schreef tijdens de laatste jaren van 



zijn leven nog een opmerkelijk aantal omvangrijke werken. Zo is er zijn 3 eConcerto voor viool en orkest 
(1990), een opdrachtwerk voor violiste Jenny Spanoghe. Het werk bestaat uit drie delen, gebaseerd op de 
klassieke concertovorm. Het eerste deel opent met een trage inleiding (Andante e molto tranquillo), met 
een dalende melodische lijn. In het Allegro risoluto dat erop aansluit, krijgt deze melodie de functie van 
neventhema. Vervolgens leiden een doorwerking en reëxpositie de violist naar een cadenza en coda, 
geheel binnen de traditionele concertovorm. Het tweede deel, Quasi adagio, staat in een driedelige 
liedvorm; de finale, Non troppo vivo, in een rondovorm. Het werk is gecomponeerd in Legley's typische, 
verwijde tonale toonspraak. In 1994, het jaar van zijn dood, creëerde het Vlaams Radio Orkest tenslotte 
nog zijn 8e Symfonie.  
(bron: Cebedem & Matrix) 
 
Bladmuziek 
 
Blaaskwintet op. 58 "Quintette a vent”  
Concerto voor altviool en orkest op. 78 “Concerto pour alto et orchestre”  
Concerto voor viool en orkest op. 27 “Concerto pour violon et orchestra” (réduction)  
Quatre esquisses pour guitar 
Middagmuziek voor kamerorkest “Musique de midi pour orchestre de chamber” op. 33 
Ouverture voor een komedie van Goldoni op. 53 “Ouverture pour une comédie de Goldoni pour orchestra” 
: Lo spirito di contraddizione 
Kleine carnavalsouverture “Petite ouverture de carnaval” 
Zomergedicht voor viool en piano  op. 51 n° 1 “Poeme d'été pour violon et piano” 
3 stukken voor kamerorkest op. 57 “Trois pièces pour orchèstre de chambre” 
Serenade voor strijkers  “Serenade pour cordes” op. 44 n° 2 
Sonate nr. 2 in des kl op. 84,1 “2e sonate (re b) piano”  
Strijkkwartet nr. 2 op. 28 “2e quatuor à cordes”  
Strijkkwartet nr. 4 op. 56 "4e quatuor à cordes" 
Symfonie Nr. 3 “Symphonie n° 3” 
Symfonie nr. 4 “4e symphonie pour orchestre op. 61” 
Kamermuziek op. 81,3 “Trio à cordes op. 81 n° 3” 
Zeng : zeven gedichten van Jos Vandeloo op. 63 sopraan en klavier 
 
Publicatie over Victor Legley 
 
Curriculum : Victor Legley, toondichter / Ludo Simons 
 
Composities op LP en CD 
 
Trois arriettes, voor gitaar 

Le bal des halles 
Before endeavours fade  
Beweging voor kopers “Mouvements pour cuivres”, nr. 1-3 
Brieven uit Portugal, liederencyclus 
Burleske voor viool en piano, op. 48 
Concertino voor hobo en strijkorkest, op. 100 
Concerto grosso, voor viool, altsaxofoon en strijkorkest, op. 87 
Kwartet voor 4 fluiten, 1943 
Ouverture voor een komedie van Goldoni op. 53 “Ouverture pour une comédie de Goldoni pour orchestra” 
: Lo spirito di contraddizione 
Paradise regained 
Petite introduction pour une fête royale 

http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%2058&dim=Format(book)
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/#?q=Legley concerto alto
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=concerto%20violon%20Legley&dim=Format(book)
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=esquisses%20Legley&t=1392379697921
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%2033&branch=all
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%2053&branch=all&dim=Format(book)
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%2053&branch=all&dim=Format(book)
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20carnaval&branch=all&t=1392384670449
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%2051&branch=all
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%2057&branch=all
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley+serenade+44&branch=all?q=Legley%20serenade%2044&branch=all&dim=Format(book)
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20sonate%2084&dim=Format(book)
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%2028&dim=Format(book)
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%2056
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20symphonie%203
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20symphonie%2061
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20trio%2081
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20zeng&dim=Format(book)
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Legley%20curriculum&branch=all
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20arriettes
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Bal%20Halles%20Legley
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=endeavours%20Legley
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=cuivres%20Legley
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20brieven
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20burleske
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20concertino%20hobo
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20concerto%20grosso
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20kwartet%20fluiten
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%2053
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%2053
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20Paradise
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20Petite%20introduction


Romance voor viool en piano, op. 120 
Serenade voor fluit, viool en cello 
Serenade voor strijkorkest, op. 44, nr. 2  
Sonate voor viool, op. 123 
Sonate voor viool en piano, op. 122 "Drie meisjes" 
Sonate voor viool en piano, op. 12 
Sonate voor (alt?)viool en piano, op. 13 
Sonate voor piano, nr. 2, op. 84, nr. 1 
Sonate voor piano, nr. 4, op. 107 
Strijkkwartet nr. 2, op. 28  
Strijkkwartet nr. 5 op. 116 (1990) 
Suite voor orkest, 1944 
In dit werk wordt dezelfde muziektaal gebruikt als in een spannende Amerikaanse avonturenfilm uit 
diezelfde periode. Maar dat betekent niet dat Legley dezelfde gevoelens wilde oproepen bij zijn publiek 
Symfonie voor blaasorkest, nr. 7, op. 112 
Zeng, liederencyclus 
  

http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=romance%20Legley
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20Serenade%20fluit%20viool&t=1394100209754
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20Serenade%2044
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20123&dim=Format(track)
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20122
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%2012&dim=Format(track)
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%2013&dim=Format(track)&t=1394102715670
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%2084
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20107
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%2028&t=1394103786805
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20116&t=1394103866935
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20suite%20orkest&t=1394104022444
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20112
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Legley%20zeng&dim=Format(track)


39. David Van de Woestijne (1915-1979) 
 
Op 18 februari 1915 wordt David Van De Woestijne als zoon van de toen tijdelijk uitgeweken Gustave van 
de Woestijne in Llandinam (Wales) geboren. Nog meer bekendheid dan zijn vader genoot als 
expressionistisch schilder, geniet tot op de dag van vandaag zijn oom, de dichter Karel van de Woestijne. 
David kiest al vroeg voor de muziek en begint zijn studies met klavier en notenleer aan het Koninklijk 
Conservatorium in Brussel (1925-1929). Daarop volgen harmonie, orgel en contrapunt aan het 
Lemmensinstituut (1929-1932) en vervolgens harmonie en kamermuziek (bij Godfried Devreese), fuga en 
orkestratie (bij Paul Gilson) en klavier en muziekgeschiedenis, alles aan het conservatorium in Mechelen 
(1932-1937). Hoewel hij ook nog les volgt bij Désiré Defauw en de Spanjaard Oscar Esplà, zal David van de 
Woestijne zich altijd als autodidact blijven beschouwen. Als hij Devreese als zijn belangrijkste leraar noemt, 
dan doelt hij op diens levenslessen eerder dan op de harmonielessen.  
In 1938 treedt hij als musicus-modulator in dienst bij het N.I.R. (het Nationaal Instituut voor Radio-omroep, 
de voorloper van de B.R.T.). Vanaf 1946 mag hij zich 1ste musicus-modulator noemen om in 1966 tot 
dienstchef te promoveren. Daarnaast ontwikkelt Van de Woestijne een carrière als concertpianist en treedt 
internationaal op in vertolkingen van zijn eigen composities (o.a. in Frankrijk, Denemarken en Zweden). 
Wegens een vingerkwetsuur komt hier in 1957 echter abrupt een einde aan. Vanaf 1968 geeft Van de 
Woestijne ook een seminarie film- en toneelmuziek in Brussel. Tot op enkele jaren voor zijn overlijden op 
18 mei 1979 te Brussel blijft hij componeren. Tijdens zijn leven kreeg hij in 1954 de Prijs voor Filmmuziek in 
Antwerpen, en het jaar daarop werd zijn gehele oeuvre met de Prijs Picard van de Vrije Academie van 
België gelauwerd. 
Componeren is voor David van de Woestijne als een natuurlijke functie, en hij schrijft dan ook zijn hele 
leven lang, elke dag. Het meeste daarvan is niet in opdracht, zodat er veel onuitgegeven op de plank blijft 
liggen of zelfs in de prullenbak verdwijnt. Het mag dan ook niet verwonderen dat hij, buiten zijn film- en 
toneelmuziek, een eerder beperkt oeuvre van een dertigtal werken naliet. Uit dit werk spreekt een 
duidelijke voorkeur voor absolute muziek, hetgeen we ook als een anti-romantisme kunnen beschouwen 
en een verwerping van een al te esoterisch nationalistisch programma waartoe de Vlaamse muziek zich in 
die tijd soms bekende. Door voor klassieke vormen te kiezen en die opnieuw op te nemen in zijn 
uitgepuurde, heldere, bijna atonale toonspraak zet hij zich ook af van een mystificerende “Kunstreligion”. 
Bij Van de Woestijne gaat muziek zuiver over muziek, of zoals hij het zelf zegt: “muziek is abstractie van de 
abstractie”. Op een ander niveau kunnen we zijn filmmuziek, als louter functionele muziek, ook als een 
ontkrachting van de “Kunstreligion” zien.  
Overigens zal hij zich later ook wel eens juist de laatste romanticus noemen, maar hiermee zet hij zich dan 
weer af van de avant-garde die in de jaren '50 en '60 opgang maakt. Hij heeft maar weinig begrip voor 
seriële compositie en verklaart zelfs dat componisten dit als een noodgreep gebruiken omdat ze niets te 
melden hebben. Tot zijn laatste werken toe zal Van de Woestijne vast blijven houden aan conventionele 
muzikale middelen. Dit laat onverlet dat hij wel af en toe experimenteerde met dodecafone of zelfs 
aleatorische compositiemethoden ('De Astronauten', radiocantate voor solostemmen, koor, spreekkoor en 
orkest, 1963). Ook werkte hij van 1958-1962 samen met Louis de Meester en ontstonden er 6 tape-
composities, aansluitend bij de Parijse “musique concrète”.  
In verband met de anti-romantische tendens wordt het werk van Van de Woestijne vaak als een 
neoclassicisme beoordeeld, maar misschien dekt de term neobarok de lading beter. Naast de klassieke 
vormen en genres als sonate, symfonie en strijkkwartet komen we toch even vaak barokdansen (Menuet, 
Sarabande) en barokgenres tegen (toccata, divertimento). Les sonnets de la belle cordière op tekst van de 
renaissance dichteres Louise Labé zet Van de Woestijne in één grote Cantate voor sopraan en orkest 
(1954). Zoals op de toccata altijd een fuga volgt, zo laat Van de Woestijne zijn Toccata voor piano (1935, het 
vroegste werk van zijn werklijst), een zeer snelle eenstemmige ononderbroken stroom van 360 triolen, 
opvolgen door een grote aandacht voor fuga. Zo opent zijn Divertimento voor hobo, klarinet en fagot 
(1941) met een knap staaltje fuga in de eerste beweging Inleiding en Fuga. We herkennen de dux-comes 
inzetten die echter door hun enorm doorgedreven chromatiek slechts nog een vage herinnering in zich 
dragen van hun oorspronkelijke tonale functie. Na het Intermezzo wordt hetzelfde fugathema nog 



doorgewerkt in het derde deel (Molto Lento) en is het vooral ook in het vierde deel (Allegro Molto) nog 
prominent aanwezig. Door de sterk verwijde toonspraak in het Divertimento vormen de cliché bascadensen 
telkens een verrassend eind van de beweging. Daar wordt dan de haast motorisch ritmische puls 
neergelegd, die Van de Woestijne door zijn zorgvuldig complementair ritmische contrapunt creëert.  
Een dergelijk stromende ritmiek herkennen we ook in zijn symfonie (1958), waar de strijkers, veelal door 
fugatische inzetten, de partituur ritmisch dynamiseren. Deze ritmische continuïteit wordt ook hier 
gerealiseerd door een afgewogen concertante complementariteit. De partijen geven moeiteloos ritmische 
en melodische figuren aan elkaar door. In het Concerto voor viool en 12 instrumenten (1945) organiseert 

Van de Woestijne zelfs bijna heel het eerste deel, in sonatevorm, 
op het bourrée-ritme van één kwart en twee achtsten. Als 
barokelement valt in dit werk ook het gebruik van de klavecimbel 
op (ook gebruikt in Variaties op een thema van L.B. Lataste, 1955, 
en natuurlijk in de Hommage à Purcell, 1974). Bovendien zou deze 
klavecimbelpartij door de fugatisch contrapuntische behandeling 
van Van de Woestijne zo uit het Wohltemperiertes Klavier kunnen 
zijn geplukt.  
In de lijn van deze helder concertante schrijfwijze past een 
interesse in zuivere klank, die zo typerend is voor Van de 
Woestijne. In zijn orkestratie zien we dan ook hoe elke romantische 
norm zoals die gestold is in de orkestratieleer van Rimsky-Korsakov, 
genegeerd wordt. De “Schmelzklang”, gegenereerd door 
combinaties van instrumenten dezelfde partij te geven vinden we 
nergens in het Concerto voor orkest van 1946. We vinden alleen de 
zuivere onvermengde kleuren, die toch op wonderlijke wijze 
melodische en ritmische gestalten naadloos van elkaar overnemen. 
De strijkersgroep wordt niet als een soort grondverf gebruikt 

waarop andere instrumenten dan eventueel wat accenten leggen, maar als een evenwaardige concertante 
partij. Of ze worden zoals in Sérénades (1946) of Eén-en-twintig 1976) zelfs helemaal weggelaten, zodat het 
accent helemaal op de blazers komt te liggen. Opvallend in de orkestpartijen is dat er zo voorzichtig wordt 
omgesprongen met tutti fragmenten en dynamiek. Zelden wordt er echt luid gespeeld, en zelden duurt een 
tutti langer dan een paar maten. In de Symfonie (1958) lijkt het wel alsof de toch al schaarse tutti's steeds 
gecompenseerd worden door een solo - meestal voor een houtblazer - waar het tutti in uitloopt. 
Waar Van de Woestijne de instrumenten meestal conventioneel inzet vinden we het meest 
expressionistisch instrumentgebruik misschien in het Concert voor viool en 12 instrumenten. De klassieke 
vorm schrijft voor het derde Finaledeel een rondo voor, en het is in dat deel dat hij voor de strijkers 
complexe flageoletakkoorden schrijft. Dat geeft een zeer nieuwe kleur en een modernistisch effect. Al 
eerder in dit stuk gebruikte hij ook alles verdrinkende blokakkoorden, die samen met een eerder besproken 
stuwende ritmiek en misschien de meest gewaagde dissonante toonspraak uit zijn gehele oeuvre sterk aan 
Stravinsky doen denken. Inderdaad zijn zowel Stravinsky als Bartòk nooit helemaal afwezig in het werk van 
Van de Woestijne, en het is deze internationale oriëntatie die hem naar eigen zeggen het meest 
geïnspireerd en geleerd heeft. Deze componisten kende hij via een intensieve luisterervaring die hij in zijn 
werk voor het N.I.R. kon uitdiepen. Naast een sterke oriëntatie op ritmische structuren kunnen we ook het 
folklorisme van zijn beide voorbeelden onder andere in het Divertimento terughoren, waarin bepaalde 
parallelle melodiezettingen, en flarden van afwijkende toonladders een onmiskenbaar volks of oriëntaals 
effect hebben. Overigens weet David van de Woestijne dergelijke navolging van zijn voorbeelden, 
oriëntatie op de barokmuziek en een voorliefde voor zuiver instrumentklank altijd op een schitterende 
wijze in een transparante, vaak klassiek gelede vorm te integreren die deze muziek verre van eclectisch 
maar echt tot te zijne maakt. 
(bron: Cebedem & Matrix) 
 
 
 



Composities op LP en CD 
 
Concerto voor orkest “Concerto pour orchestre” 
Minnelied 
Sonatine, voor piano 
Symfonie, 1958 
 

40. Daniel Sternefeld (1915-1986) 
 

Daniel Sternefeld werd geboren in Antwerpen op 27 november 1905. Hij 
genoot een vroege muzikale opleiding aan het Koninklijk Conservatorium van 
Vlaanderen in Antwerpen, waar hij privélessen volgde bij Renaat Veremans en 
Paul Gilson. Daarna studeerde hij directie bij Frank van der Stucken en 
vervolledigde zijn studies in het Mozarteum in Salzburg bij Bernard 
Paumgartner, Clemens Krauss en Herbert von Karajan. In 1938 werd hij 
aangesteld als hoofddirigent aan de Koninklijke Vlaamse Opera, die hij in 1948 
verliet voor het Belgisch Radio Symfonie Orkest in Brussel, waar hij 

aanvankelijk als assistent-dirigent, en van 1957 tot 1970 als hoofddirigent fungeerde. Bovendien dirigeerde 
hij een groot aantal buitenlandse orkesten. 
In zijn werk kan duidelijk een evolutie worden waargenomen van de hoog-romantische traditie, via de 
chromatiek van Wagner en de sonoriteit van Mahler en Richard Strauss naar een ritmisch lyrisch 
expressionisme. Daniel Sternefeld overleed in Ukkel op 2 juni 1986. 
(bron: Cebedem) 
 
Publicatie over Daniël Sternefeld 
 
Partituren in ballingschap 
in //: Kunsttijdschrift Vlaanderen, Jrg. 54 (2005), nr. 308, p. 298-299 
 
Composities op LP en CD 
 
Concerto voor gitaar en orkest 
Elegie voor orkest, 1931 "Parafrase op Kol Nidrei" 
Mater Dolorosa, opera, 1934 
Pierlala 
Rossiniazata, ballet, 1981 
Salve Antverpia 
Symfonie nr. 1, 1943 
Symfonie voor orkest, nr. 2 "Bruegel" 
Variaties voor koperblazers en slagwerk, 1954 "Broeder Jacob" 
Zang en dans aan het Hof van Maria van Bourgondië 
  

http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Woestijne%20concerto&branch=all&dim=Format(cd)
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Woestijne%20Minnelied&branch=all&t=1394119316071
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=sonatine%20Woestijne
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Woestijne%20Symfonie&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Sternefeld%20partituren
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Sternefeld%20concerto%20gitaar%20&branch=all
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Sternefeld%20Elegie&branch=all
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Sternefeld%20Mater%20opera%201934&branch=all
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Sternefeld%20Pierlala&branch=all&dim=Format(track)
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Sternefeld%20Rossiniazata&branch=all
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/#?q=Sternefeld salve&branch=all&dim=Format(track)
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Sternefeld%201943&branch=all
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Sternefeld%201943&branch=all
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Sternefeld%20Variaties&branch=all
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Sternefeld%20Hof%20Maria&branch=all&t=1394123266054


41. Arie Van de Moortel (1918-1976) 
 

Broer van fagottist en componist Leo Van de Moortel (1919-1972). Arie 
behaalde aan het CRB in 1937 een eerste prijs altviool en kamermuziek en 
in 1939 o.l.v. François Broos het hoger diploma altviool. Later zette hij zijn 
studies voort in Gent waar hij een eerste prijs fuga behaalde (1952) en 
privélessen compositie volgde bij Prosper Van Eechaute. Hij maakte 
tournees in het buitenland als solist en als lid van het Trio van het Belgisch 
Hof, het London Piano Quartett en het Snarentrio M. Raskin. Met zijn 
echtgenote, de pianiste Lydie Lequeux, vormde hij een duo. Hij speelde als 
altist in het orkest van het toenmalige NIR. Van 1946 tot aan zijn dood in 
1976 was hij leraar kamermuziek aan het KCG. Daarnaast was hij dir. van de 
muziekschool in Gentbrugge (1955) en dir. van de muziekacademie in 
Anderlecht (1957). Als musicoloog publiceerde hij over César Franck, 
Guillaume Lekeu, Eugène Ysaÿe en Henri Vieuxtemps. Hij hield zich ook 
bezig met de reconstructie van oude partituren. Arie Van de Moortel was 
actief in de Stichting Eugène Ysaÿe en correspondent van het Centro Studi 

Paganini in Genua. In 1954 werd hij bekroond voor zijn Trio voor rietblazers in de compositiewedstrijd in 
het Italiaanse Vercelli; in 1957 won hij de prijs van de stad Rotterdam met zijn Capriccio rondom 'Het viel 
een hemels dauwe'. Hij behaalde ook prijzen op internationale compositiewedstrijden voor beiaard, o.a. de 
Staf Neesprijs in 1951 met Varaties op 'Daar zat een sneeuwwit vogeltje'. In 1970 schreef hij het verplicht 
werk voor strijkers voor de muziekwedstrijd Pro Civitate van het Gemeentekrediet dat resulteerde in 
Fantasia sopra la canzone 'All Voll' voor altviool, cello en contrabas, en Rondo-Pastorale voor viool. In zijn 
muziek verzoent hij op verfijnde wijze het oude met het nieuwe, zoals in het pianowerk Toccata en 
Koraalfantasie. 
Een keuze uit het werk van Arie Van de Moortel: Concerto voor orkest (1952), Rondo-Pastorale voor viool 
en orkest (1970); Symfonie voor kamerorkest. Kamermuziek: Trio voor hobo, klarinet en baspijp (1940), 
Wiegelied van Cro-Magnon voor contrabas en piano (1974). Stukken voor piano, beiaard, baspijp, harp: 
Sonatine opus 2 (1939), Toccata opus 7, Danse d'Espagne opus 10 voor harp (1954, in 1976 het verplichte 
werk voor de wedstrijd Pro Civitate), Fantaisie, Rondo-pastorale voor viool en klavier, Trois pièces faciles. 
Voor beiaard: La Folia opus 21. Hij componeerde ook toneelmuziek, koorwerken, didactische werken, 
cadenza's voor concerti, en schreef verscheidene bassocontinuopartijen uit. Tot zijn vocale oeuvre behoren 
vooral liederen op teksten van o.a. Maurice Carême en Albert Lepage, en muziek voor kinderkoren met 
piano- of orkestbegeleiding. 
(Bron: Cebedem) 
 
Composities op LP en CD 
 
Spaanse dans, voor harp 
  

http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=arie%20van%20de%20Moortel%20Spaanse&branch=all


42.  Gabriel Verschraegen (1919-  
 
Gabriël Verschraegen kwam als kind al in aanraking met muziek. Zijn vader, bakker van beroep, nam deel 
aan het muziekleven in Eksaarde-Doorslaar bij de dorpsfanfare en het plaatselijke kerkkoor. Het was de 
dirigent van dit koor, Alfons Platel, die het talent van Verschraegen opmerkte en er bij diens ouders op 
aandrong om dit talent aan te wakkeren. Dankzij een welgesteld familielid volgde Verschraegen zijn eerste 
lessen bij de Brusselse organist Jean Collot. Verschraegen kreeg gedurende drie jaar een intense studie van 
notenleer, harmonieleer, klavier en orgelspel. Collot raadde hem vervolgens aan om orgel te gaan studeren 
bij Flor Peeters aan het Hoger Interdiocesaan Instituut voor Kerkmuziek (Lemmensinstituut) in Mechelen. 
Naast orgel studeerde hij daar ook notenleer en harmonieleer bij Henri Durieux, praktische harmonieleer 
bij Staf Nees, harmonieleer, contrapunt en klavier bij Marinus de Jong en zang en gregoriaans bij Jules Van 
Nuffel. Hij studeerde af als laureaat met onderscheiding in 1939. Vervolgens trok hij naar het 
Conservatorium van Gent. Daar behaalde hij bij Flor Peeters het hoger diploma voor orgel in 1943, met 
grote onderscheiding. Naast orgel behaalde hij zijn diploma voor fuga, harmonie en compositie bij Jules-
Toussaint De Sutter. 

Verschraegen was een drukbezet man als organist, leraar 
en directeur. In 1944 werd hij als organist-titularis van de 
Sint-Baafskathedraal te Gent aangesteld. Dit ambt ging 
gepaard met het opluisteren van de dagelijkse kapittelmis 
en de zondagsdiensten en met het begeleiden van het 
kathedraalkoor. Als organist maakte hij verscheidene 
concertreizen in binnen- en buitenland, onder andere naar 
de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Vanaf 1948 volgde 
hij zijn oud-leraar Flor Peeters op als orgelleraar aan het 
Conservatorium van Gent. Tussen 1962 en 1968 was hij 
directeur van de Stedelijke Muziekacademie van Lokeren, 

om vanaf 1968 directeur te worden van het Conservatorium van Gent, een functie die hij bekleedde tot aan 
zijn dood in 1981. 
In 1946 richtte hij samen met Berten De Keyser het eerste Vlaamse orgeltijdschrift De Schalmei op, dat in 
1950 al ophield te bestaan. Toen Verschraegen in 1951 het orgelcongres van Tongerlo mee organiseerde, 
stond hij ook aan de wieg van het tijdschrift De Praestant, dat als opvolger kan beschouwd worden voor De 
Schalmei. Hij stichtte in 1956 het Gentse Orgelcentrum, dat de jaarlijkse orgelcycli in de Sint-
Baafskathedraal en de vijfjaarlijkse internationale Johann Sebastian Bach-wedstrijd organiseert. Vanuit het 
Gentse Orgelcentrum kwam ook de impuls voor het oprichten van het Festival van Vlaanderen in Gent. 
Samen met Gaby Moortgat presenteerde hij de reeks ‘Oude orgels in Vlaanderen’ voor de radio. Daarnaast 
was hij voorzitter van de Gentse afdeling van Jeugd en Muziek. Tot slot fungeerde hij vaak als jurylid in 
orgel- en compositiewedstrijden te Gent, Genève, München en Praag. 
 
Hij werd zeer geprezen om zijn inzicht in de oude orgelliteratuur. Daarnaast was hij een Reger- en 
Bruckner-kenner en was hij een van de zeldzame César Franck-vertolkers uit zijn tijd. In zijn eigen 
composities zijn deze beide facetten terug te vinden: men hoort er een harmonieuze synthese van de 
Franse en Duitse stijl met neoklassieke invloeden. Zelf omschreef hij zijn composities als werken die tot 
stand kwamen door middel van "een stevige constructie, zuivere contrapuntiek, klare lijnen, een heldere en 
doorzichtige schrijfwijze en vooral de suprematie van de melodie". Zijn belangrijkste werken zijn de 
orgelcomposities die vanaf 1950 ontstonden en die vaak geïnspireerd waren op gregoriaanse melodieën. 
Naast orgelmuziek componeerde hij ook kamermuziek, werken voor piano, koorwerken en liederen op 
teksten van Guido Gezelle, Yvonne Waegemans en Jozef Staes. 
(bron: Svm) 
 
Als u Verschraegen als uitvoerder wil horen is er de CD:  Oude orgels in Vlaanderen 
 

http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/detail/1919-1981%5d-Gabriel-Verschraegen-%5bEksaarde/Oude-orgels-in-Vlaanderen/Cd/?itemid=|library/v/pbswinob|4437435


Composities op LP en CD 
 
Concerto voor orgel, strijkorkest en slagwerk 
Fantasia voor orgel 
Jesu redemptor omnium 
Koraal-praeludium voor orgel "Placare" 
Koraalvoorspel voor orgel "op Sanctus uit de 4de mis" 
Litanie voor orgel 
Mijn Kerstnacht 
Partita voor orgel "Veni Creator" 
Passacaglia voor orgel in e kl. 
Postludium voor orgel "Gaudeamus" 
Praeludium en Fuga voor orgel in C gr. 
Praeludium, interludium en postludium voor orgel "Puer natus est" 
Prelude voor orgel in C gr. 
Puer nobis nascitur 
Rapsodie voor beiaard 
Sonate voor orgel in e kl. 
Sonate voor orgel "Sonate da chiesa" 
Toccata voor orgel in b kl. 
Toccata voor orgel "Te deum" 
Variaties voor orgel "O Corydon" 
Vlaamse dansen, nr. 1-3, voor hobo en strijkorkest 
  

http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Gabriel%20verschraegen%20concerto&branch=all
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Gabriel%20verschraegen%20Fantasia&branch=all
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Verschraegen%20Jesu
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Verschraegen%20Placare
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Verschraegen%20Sanctus
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Verschraegen%20Litanie
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Verschraegen%20Kerstnacht
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Verschraegen%20Creator
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Verschraegen%20Passacaglia
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Verschraegen%20Gaudeamus
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Verschraegen%20praeludium%20fuga
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Verschraegen%20puer%20natus
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Verschraegen%20prelude
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Verschraegen%20puer%20nobis
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Verschraegen%20rapsodie
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Verschraegen%20sonate%20e
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Verschraegen%20sonate%20chiesa
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Verschraegen%20toccata%20b
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Verschraegen%20toccata%20deum
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Verschraegen%20Corydon&t=1394536414509
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/#?q=Verschraegen Vlaamse dansen


43. August Verbesselt (1919-2012) 
 
August Verbesselt werd geboren in Klein-Willebroek in 1919. Zijn geboortedorp kende niet erg veel 
muzikale activiteiten, maar de lokale jazzpianist en harmonie waren voldoende om Verbesselts muzikale 
belangstelling op te wekken. Verbesselt studeerde dwarsfluit en waagde zich aan enkele composities. Als 
achttienjarige stapte hij naar het Antwerpse conservatorium, waar hij harmonie studeerde bij Lode Ontrop 
en contrapunt en fuga bij Karel Candael. Daarnaast behaalde hij het hoger diploma voor fluit bij Louis 
Stoefs. Verbesselt was overigens de eerste leerling die zo’n hoger diploma voor fluit behaalde (nota bene 

met een derde deel van zijn eigen fluitconcerto); zijn voorgangers waren 
allemaal pianisten en violisten. Na zijn studies kon hij al snel aan de slag als 
solo-fluitist in het orkest van de Vlaamse Opera, een positie die hij bijna 
veertig jaar zou bezetten. Vanaf 1955 werd Verbesselt leraar harmonie aan 
het Antwerpse conservatorium. In de jaren 1960, na lang ijveren voor de 
invoer van vakken als Analyse en Vormleer, werd hij ook van deze leergangen 
titularis. Verbesselt wordt door zijn vroegere leerlingen (waaronder Jan 
Pieter Biesemans, Alain Craens en Wilfried Westerlinck) geprezen als 
pedagoog en componist. In 1965 werd Verbesselt benoemd tot directeur van 
de muziekschool van Niel. 
August VERBESSELT werd geboren in Klein-Willebroek in 1919. Zijn 
geboortedorp kende niet erg veel muzikale activiteiten, maar de lokale 
jazzpianist en harmonie waren voldoende om Verbesselts muzikale 
belangstelling op te wekken. Verbesselt studeerde dwarsfluit en waagde zich 

aan enkele composities. Als achttienjarige stapte hij naar het Antwerpse conservatorium, waar hij 
harmonie studeerde bij Lode Ontrop en contrapunt en fuga bij Karel Candael. Daarnaast behaalde hij het 
hoger diploma voor fluit bij Louis Stoefs. Verbesselt was overigens de eerste leerling die zo’n hoger diploma 
voor fluit behaalde (nota bene met een derde deel van zijn eigen fluitconcerto); zijn voorgangers waren 
allemaal pianisten en violisten. Na zijn studies kon hij al snel aan de slag als solo-fluitist in het orkest van de 
Vlaamse Opera, een positie die hij bijna veertig jaar zou bezetten. Vanaf 1955 werd Verbesselt leraar 
harmonie aan het Antwerpse conservatorium. In de jaren 1960, na lang ijveren voor de invoer van vakken 
als Analyse en Vormleer, werd hij ook van deze leergangen titularis. Verbesselt wordt door zijn vroegere 
leerlingen (waaronder Jan Pieter Biesemans, Alain Craens en Wilfried Westerlinck) geprezen als pedagoog 
en componist. In 1965 werd Verbesselt benoemd tot directeur van de muziekschool van Niel. 
August Verbesselt schreef een zeer gevarieerd oeuvre. Zijn opleiding als fluitist zette hem aan tot het 
schrijven van verschillende werken voor zijn eigen instrument. Maar ook de andere leden van de 

blazersfamilie komen ruimschoots voor in zijn werklijst.  Zo schreef hij naast een concerto voor fluit ook 
concerti voor hobo en klarinet en een concerto voor klarinetkwartet en kamerorkest (net zoals Willem 
Kersters). Ook een duo klarinetkwartetten (1985) en houtblaaskwintetten (1994) laten zijn liefde voor 
kamermuziek voor houtblazers duidelijk zien. Qua compositiestijl kan Verbesselts oeuvre in twee 
afgebakende periodes verdeeld worden. In een eerste periode (1940-1967) schreef hij vooral op basis van 
een verwijde tonaliteit, neigend naar een vrije atonaliteit. In een tweede periode (1967-1995) gebruikte hij 
dodecafonische reeksen als basismateriaal voor zijn composities. Toch wordt vrijwel al zijn muziek 
gekenmerkt door de wil om verstaanbaar te zijn voor het publiek. Verbesselts muziek wil sferen scheppen, 

klanken ‘opnieuw’ uitvinden en zo de kloof tussen het publiek en de moderne componist verkleinen.  Een 
werk dat centraal staat binnen de zogenaamde eerste periode is het Concerto voor fluit, twee slagwerkers 
en orkest uit 1952. In dit naar Bartók gemodelleerde concerto mengt Verbesselt klassieke technieken zoals 
de driedelige concertovorm, de sonatevorm en de liedvorm met een atonale en bitonale muziektaal. De 
twee slagwerkers spelen niet mee in het lyrische tweede deel, maar gaan in de buitenste delen een 
virtuoze ritmische en melodische dialoog aan met de fluitist. Dit concerto genoot enige bekendheid in het 
buitenland: het werd uitgegeven door de Franse uitgeverij Billaudot op aanraden van de beroemde Franse 
fluitist Jean-Pierre Rampal, die het werk in 1966 leerde kennen toen hij in Antwerpen op tournee was. Ook 
het Concerto voor orkest uit 1959 behoort nog tot Verbesselts eerste periode. Opnieuw is de invloed van 



Bartóks vormstructuur en vrije behandeling van atonaliteit niet ver zoek. De weg naar de seriële principes 
werd voor Verbesselt opengelegd door Mátyás Seiber. In de late jaren 1950 bezocht Verbesselt de 
Gaudeamusdagen voor componisten in Bilthoven, waar hij samen met Willem Kersters de dodecafonische 
technieken van Seiber leerde kennen. Tijdens deze componistendagen werd Verbesselts Sinfonietta 
geanalyseerd, wat deze compositie meteen katapulteerde naar het middelpunt van de publieke 
belangstelling. Toch duurde het lange tijd vooraleer zijn buitenlandse successen ook tot in ons land 

doordrongen.  Verbesselt componeerde zoals gezegd steeds met het publiek in het achterhoofd en schreef 

dus dodecafonische werken gebaseerd op quasi ‘tonaal’ klinkende reeksen.  Zo zocht hij in zijn 
twaalftoonsreeksen niet de contrasten op, maar wel de harmonische en melodische herkenbaarheid. Af en 
toe week hij daarvoor af van de theoretische normen. Zo bestaat Verbesselts ‘lievelingsreeks’ uit dertien 
tonen (g – bes – d / cis – a – e / f – gis – b / c – dis – fis / f) waarin sommige opeenvolgende noten een 

duidelijke harmonische tonale affiniteit met elkaar bezitten.  Een aanloop naar Verbesselts tweede periode 
vinden we in het tweedelige kwintet Hexatone-Synthese (1964) voor fluit, hobo, klarinet, cello en harp. 
Hexatone is, zoals de titel reeds suggereert, gebaseerd op een reeks van zes noten met als voornaamste 
intervallen de reine, verkleinde en vergrote kwart. De reeks wordt eerst in de harppartij voorgesteld, maar 
wordt al snel melodisch en harmonisch overgenomen door de blazers. Synthese, het tweede deel van het 
werk, is een poging om tot een samenvatting te komen en herneemt het materiaal van het eerste deel in 

verkorte vorm.  In 1967 schreef Verbesselt zijn “eerste dodecafonische werk”, namelijk Triptiek voor 
orkest. In dit werk slaagt Verbesselt erin een mysterieuze sfeer te scheppen door verschillende, vaak 
onverwachte klankkleuren met elkaar te combineren en klankgroepen tegen elkaar uit te spelen. In 1975 
volgde het orkestwerk Universum, net als Hexaton-Synthese een opdracht van de B.R.T. Hierin vermengde 
Verbesselt zijn hedendaagse dodecafonische schrijfwijze met de Lisztiaanse vorm van het symfonisch 
gedicht. Dit werk, dat doorlopend gespeeld moet worden, bestaat uit diverse bewegingen met titels als 

Chaos en schepping, De aarde, Ruimte- of tijdsreis en De andere planeet.  Ares en Irene uit 1987 illustreert 
opnieuw Verbesselts gave voor sfeerschepping. In deze compositie gebruikt hij een koor, dat vocaliseert op 

losse klinkers en klanken.  Bovendien wordt er – in navolging van Bergs beroemde Vioolconcerto – in dit 
werk een vierstemmig Bachkoraal ingelast. Een dergelijke ingreep was niet nieuw: in 1972 gebruikte 
Verbesselt reeds oude (barok)muziek als inspiratiebron in Manipulaties rond een thema van Heinrich 

Schütz voor vier hoorns, vier trompetten, vier trombones, bastuba en slagwerk.   Ondanks zijn drang naar 
een moderne vormen- en klankentaal en een experimentele oriëntatie vertoont Verbesselt een grote 
affiniteit met compositorische principes en modellen uit vroeger tijden. Of, in de woorden van Verbesselt 
zelf: “Bij mij komt het erop aan verschillende grote lijnen te concipiëren die samen, volgens een bepaald 
procédé, een constant bewegend geheel van lijnen gaan vormen. Enfin, een contrapuntische compositie, 
waar natuurlijk de samenklank niet uit het oog verloren wordt.” 
(bron: Cebedem & Matrix New Music) 
 
Publicatie overAugust Verbesselt 
 
Trouw aan de decafonie  (artikel) 
In :  Muziek en woord, Jrg. 25 (1999) nr. 301, p. 11 
 
Composities op LP en CD 
 
Alternativo, voor cello en piano, 1994 
Concerto voor altsaxofoon en harmonie-orkest 
Concerto voor orkest, 1959 
Concerto voor klarinet en orkest, 1982 
Concerto voor klarinet, basklarinet en orkest "Dubbelconcert" 
Cyclus, voor basklarinet en piano, 1982 
Hexatone en synthese, voor instrumentaal ensemble 
 

http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Verbesselt+trouw&t=1398858548544?q=Verbesselt%20trouw&t=1398858548544
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http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=verbesselt%20saxophone
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?hardsort=year&q=frbr%3A%22%7Clibrary%2Fv%2Fpbswinob%7C4412682%22+AND+(verbesselt+1959)&undup=false&t=1398865634208#?hardsort=year&q=frbr:"|library/v/pbswinob|4412682" AND (verbesselt 1959)&undup=false&t=1398865634208
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http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=verbesselt%20dubbelconcert
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44. Jos. Lerinckx (1920- 
 

Jos Lerinckx heeft als toondichter diverse paden bewandeld. Als priester was hij 
intens verbonden met de muziek voor de kerkliturgie. Het gregoriaans was de 
eerste inspiratiebron. Van 1965 tot 1985 onderwees hij het vak gregoriaanse zang 
trouwens aan het bekende Lemmensinstituut. Vanuit deze functie componeerde 
hij talloze kerkliederen en koorwerken. In zijn muzikantenhart bewaarde hij echter 
een speciale plaats voor de jazzmuziek. 
Als jonge man leerde hij die kennen via een bevriende muziekleraar en de 
jazzmuziek liet hem nooit meer los. Geïnspireerd door de grote meesters in dit 
genre componeerde Lerinckx verschillende werken in deze stijl.  Men noemde hem 
wel eens de Vlaamse ‘Cole Porter’. Zijn grootste succes kende hij wellicht als 
componist van beiaardmuziek. Zelf leerde hij het instrument bespelen op latere 
leeftijd om nadien beiaardier te worden van  

zijn geboortestad Halle. Vandaag worden zijn beiaardwerken wereldwijd uitgevoerd. 
(bron: beiaard.be) 
 
Bladmuziek 
 
Vermoedelijk staat het lied “Heilige Lutgard” van Verbesselt in het volgende boek 
Muzikale rozen : huldeboek Anton van Wilderode / Anton van Wilderode ;  
onder red. van Denise Deslee ... [et al.] 
 
Composities op LP en CD 
 
Communielied 
Dubbele Jan 
Interludium voor koperblazers naar 4 Vlaamse kerstliederen 
Olé gaupa; Arr. voor beiaard 
Passacaglia, voor beiaard 
Variaties op De vier weverkens voor beiaard 
Vriendelijk licht, lied 
Wie zijn taak als mens, lied 
 
 
 
 
 
  

http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Lerinckx%20Communielied
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Lerinckx%20Dubbele
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Lerinckx%20Interludium
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Lerinckx%20gaupa
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Lerinckx%20passacaglia
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45. Fernand Marcel Fontaine (1921-   
 
Naast componist, was hij contrabassist en muziekpedagoog te Luik.  

 
 
 
Composities op LP en CD 
 
Aria et scherzando 
Concertino de Dinant, 1976 
Concertino voor symfonische fanfare en slagwerk 
Symfonische fantasie 
 
 

 

46. Eric Feldbusch (1922-   
 

Eric Feldbusch heeft zijn volledige cello studies volbracht aan het Koninklijk Conservatorium van Luik, zijn 
geboortestad. Hij startte deze studies op twaalfjarige leeftijd in 1934. In 1937 behaalt hij zijn Eerste Prijs als 
cellospeler, in 1939 behaalt hij zijn Diploma van hogere studies met de grootste onderscheiding en de Prijs 
van Virtuositeit, hem toegekend door de Belgische Overheid met unanimiteit en gelukwensen van de jury. 
Hij wordt als vrij leerling toegelaten tot de Muziekkapel Koningin Elisabeth van 1941 tot en met 1943. Hij 
behaalt eveneens de prijzen van ”harmonie, contrepoint et fugue” in 1949. Hij volgt op dat ogenblik een 
opleiding, in Parijs, in muzikale vertolking bij de gekende cello leraar Maurice Maréchal. 

 
1 Feldbusch in 1935 

2 Eric Feldbusch op de Ambassade van België te Washington waar hij een Stradivarius bespeelde 
genoemd de « Servais » (1985) 

Met ingang van 1953, geeft Eric Feldbusch cello-onderricht aan het Muziek Conservatorium van Bergen 
(België) alvorens er directeur te worden in 1963 en dit tot eind december 1973. In 1974 werd hij benoemd 
als directeur van de Franstalige afdeling van het Koninklijk Muziek Conservatorium te Brussel waarvan hij 
later Ere-Directeur zou worden van 1987 tot aan zijn overlijden op 30 augustus 2007. 

http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Fontaine%20aria
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=FOntaine%20dinant
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=FOntaine%20Concertino%20fanfare
http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=FOntaine%20symfonische%20fantasie
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http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.vakantielandbelgie.nl/images/waalse-vlag.jpg&imgrefurl=http://www.vakantielandbelgie.nl/vlag.htm&usg=__67v0vATWchNoi-V_hjcczy_oZco=&h=106&w=160&sz=3&hl=nl&start=4&sig2=w6tC-GQ2OxnmPyHItnx5bQ&zoom=1&tbnid=pJEHRYPZJ18GUM:&tbnh=65&tbnw=98&ei=0ppSTcH3NJKGhQfOtrzgCA&prev=/images?q=Waalse+vlag&um=1&hl=nl&safe=vss&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


Zijn talent als cellist werd door vele nationale en internationale erkenningen bekroond, waaronder bij 
voorbeeld, de Prijs voor Virtuositeit van de Belgische Overheid, De Pablo Cassals prijs (1947), de Ere Prijs 
uitgereikt bij de eerste Internationale Cello wedstrijd van Praag (1950), die hem toegang gaven tot een 
internationale loopbaan als vertolker en hem van Frankrijk, Italië, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, 
Luxemburg, Groot Brittannië, Nederland, Spanje, Tsjecho-Slowakije, Congo, Egypte, Israel tot in de 
Verenigde Staten bracht. 
In 1949 was hij stichtend lid, samen met Henri Koch, Emanuel Koch en Louis Poulet, van het “Quatuor 
Municipal de la Ville de Liège” en, in 1964, eveneens stichtend lid samen met Carlo Van Neste (viool), en 
Naum Sluszny (piano) van het “Trio Koningin Elisabeth van België”. 
Hij is solist bij het Symfonisch Orkest van Luik van 1960 tot en met 1964. 
Sinds zijn prille jeugdjaren was hij geboeid door het componeren van muziek. Gelijklopend aan zijn carrière 
als concertist, en gedurende de naoorlogse jaren, heeft hij deze kunst bestudeerd met Fernand Quinet 
(1898-1971), toen directeur van het Koninklijk Conservatorium van Luik en beschouwt als één van de beste 
vertegenwoordigers van de “Ecole Francaise” in België, samen met Jean Absil en Viktor Legley. 
In 1960 vervolmaakt hij zich in het dirigeren van een orkest bij Eléazar de Cavalho en Ferdinand Quinet, 
stichter van het “Orkest van Luik”, om dan in 1964 de activiteit van orkestleider op te nemen. Zodoende 
wordt hij er toe gebracht om regelmatig het Filharmonisch Orkest van Luik te dirigeren. 
Zijn werk als componist omvat op heden meer dan honderd zes en vijftig opussen (exclusief zijn 
jeugdwerken) die alle muziekstijlen overlopen: melodieën, kamermuziek, concerterende werken voor 
Symfonische orkesten of Harmonie orkesten, Opera en Ballet. 
Onder de meest gekende titels stippen we aan: “Mosaiques”, “Thrène pour une enfance foudroyée” naar “ 
Babi-Yar” van de Russische dichter Ewtouchenko,“Trois poèmes de Federico Garcia Lorca” voor recitant en 
orkest, “Shêma Israel” voor snaarorkest,”Orestès” lyrische tragedie naar Eschyle, het ballet “ El diabolo 
Cojuelo”, evenals “Itinéraires” voor Harmonie Orkest en “Dichroisme” voor Symfonisch orkest. 
 
In 1972 ontving hij voor het geheel van zijn werk de “Prix Triennal de Composition” uitgereikt door de 
“Académie Royale des Sciences des Arts et des Lettres de Belgique”, waarvan hij lid werd van 1982 tot 
2007, en in 1984 ontving hij de Fuga prijs voor zijn bijdrage aan de promotie van de Belgische muziek. In 
1997 ontving hij de Prijs voor de Ernstige Muziek uitgereikt door SABAM. 
Zijn werken, voornamelijk tendens hetzij post-serieel, hetzij post-dodecafonisch dan wel polytonaal, 
werden in verschillende landen gespeeld, waaronder Duitsland, Polen, Frankrijk, Rusland, Tsjecho-
Slowakije, Spanje, Italië, Israel, Canada, Japan, USA en Australië.  
Hij is overleden op 30 augustus 2007 te Waver 
(bron: Eric Feldbusch Fondation) 
 
Composities op LP en CD 
 
Ainsi  
Improvisation  
Le miracle  
Mosaique  
Moshe 
Ne l' entendez-vous plus? 
Priez pour moi  
Ysmackh  
Drie gedichten van Federico Garcia Lorca 
  

http://west-vlaanderen.bibliotheek.be/#?q=Feldbusch ainsi
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47. Peter Cabus (1923-2000) 
 

Peter Cabus, is directeur van het Stedelijk Muziekconservatorium te Mechelen 
en leraar compositie aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel. Hij 
ontving lessen van Godfried Devreese en Marinus De Jong. Bij Leon Jongen en 
Jean Absil volgde hij compositie. Als zanger van het beroemde St.-Romboutskoor 
te Mechelen kwam hij reeds zeer jong in contact met de muziekbeoefening. Op 
16 jaar schreef hij reeds een Pianocercerto. In vele van zijn opusnummers blijft 
iets van dit jeugdige weerklinken. 
Zijn muzikale loopbaan begon hij als pianovirtuoos en leraar. De rijke 
ondervinding hierbij opgedaan weerspiegelt zich in werken voor alle mogelijke 
graden en moeilijkheden, maar steeds met een heldere vormgeving en voorkeur 
voor de klassieke vormen. Een tonale ondergrond is steeds als basis aanwezig 
ook wanneer hij moderne technieken toepast zoals dodecafonie en seriële 
systemen. In vele werken weerklinkt ook een humoristische noot waardoor 

componist Cabus zijn eeuwig optimisme laat horen en steeds tracht het speelse verstrooiingskarakter 
muzikaal weer te geven. Van zichzelf zegt Cabus: ‘Componeren is voor mij een heel natuurlijke bezigheid. 
Over het waarom van het componeren maak ik geen drukte. Ik schrijf muziek voor mijn plezier.’ 
Ook als directeur en leraar blijft Peter Cabus een stichtend voorbeeld door zijn eenvoud en overtuiging. Hij 
beseft echter dat de leerlingen er niet zijn voor de directeur en zijn ambities, doch dat daarentegen de 
directeur in functie staat van deze jonge leerlingen. Aan deze vorm van muziekopvoeding te kunnen 
meewerken schenkt hem, ondanks vele moeilijkheden, een diepe innerlijke voldoening.  
(bron: Vlaanderen, jg. 31, p. 39) 
 
Composities op LP en CD 
 
Allegro voor piano 
Andantino voor piano 
Beweging in sonatevorm, voor trombone en piano 
Concertino 
Concerto grosso, voor 4 klarinetten en kamerorkest, 1965 
Concerto voor gitaar en strijkorkest, 1999 "Concerto classico" 
Divertimento concertante voor fluit, viool, cello en strijkers, 1987 
Etudes voor piano vierhandig, nr. 1-4 
Facetten, 1974 
Fantasie over "Zeg Kwezelke, wilde gij dansen, voor koperblazers 
Hymne an All'Inglese, voor brass-band 
Kwartet voor 4 fluiten, 1977 
Kwartet voor violen [2], altviool en cello, nr. 1, 1959 
Kwartet voor violen [2], altviool en cello, nr. 4, 1995 
Kwintet voor klarinet, violen [2], altviool en cello, 1976 
Negen miniaturen 
Polka 
Preludium e tema con variazioni 
Rondoletto Burlesco-Grottesco 
Rondo's voor orkest, 1970 
Sonate voor piano, nr. 1 
Sonate voor piano, nr. 2 
Sonatine voor piano, nr. 2 
Sonatine voor piano, nr. 3 
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48. Peter Welffens (1924-2003) 
 
Peter Welffens is de zoon van een beroepsmusicus. Het is dan ook niet te verwonderen, dat hij reeds als 
kleine jongen droomde van alles wat met muziek te maken had: muziek studeren, een muziekcarrière 
uitbouwen en vooral muziek schrijven: muziek in alle toonaarden en genres.  
Hij kreeg in het Antwerpse Conservatorium een opleiding klavier en fuga bij Marinus de Jong, harmonie bij 
Jef van Hoof en contrapunt bij Karel Candael. Hij behaalde verschillende eerste prijzen en volgde 
zomercursussen aan het Mozarteum in Salzburg. Daar bekwaamde hij zich verder in compositie bij Egon 
Kornauth en Wolfgang Fortner en in orkestdirectie bij Igor Markevitch. 
 
Als jonge man van zeventien dirigeerde hij de Symfonie Grisar, die zijn eerste symfonisch gedicht ‘1940’ 
uitvoerde. Nog geen twintig was hij toen hij reeds verbonden was aan de Gentse Opera als repetent. Vanaf 
1945 was hij pianist en later muziekdirecteur bij het Koninklijk Jeugdtheater van Antwerpen. 
Meer dan 35 jaar was hij bij iedere repetitie, iedere voorstelling van alle KJT-produkties present als pianist, 
dirigent of klanktechnicus en dit, in de beginjaren, tegen een ronduit laag loon. 
 
In het begin van de jaren zeventig werd hij geconfronteerd met een eerste generatieconflict. Dit heeft een 
enorme weerslag gehad op Welffens’persoonlijkheid. De periode ’75-’76-’77 werd voor hem de aanzet tot 
een nieuwe creatieve periode, buiten het theater. 
Peter Welffens was gastdirigent bij de Koninklijke Vlaamse Opera en docent aan het Hoger Instituut voor 
Dramatische Kunst in Antwerpen. 
In 1981 werd hij docent praktische harmonie aan de pedagogische afdeling van het Koninklijk Vlaams 
Muziekconservatorium. Daar wordt hij nog steeds bewonderd en gevreesd voor de soms verbeten energie 
waarmee hij zich opgooit voor een verantwoorde herstructurering van het kunstonderwijs met het oog op 
de positie van musicerend en componerend Vlaanderen binnen het toekomstig Verenigd Europa. 
 

Voor alles is hij echter een begaafd componist. Zijn eerste werken kwamen tot 
stand tijdens de tweede Wereldoorlog. Dit verklaart zijn aanvankelijke trouw 
aan de Vlaamse laatromantische traditie. De invloed van de Antwerpse 
componist Renier van der Velde en het intense bestuderen van het oeuvre van 
Stravinsky en Bartok maakte dat zijn werk zich ging verdiepen. Zijn voorliefde 
voor de polytonaliteit trad duidelijk op de voorgrond. “Emotionele 
levendigheid en sterke zeggingskracht” zijn de termen waarmee men zijn 
composities sindsdien omschrijft. Zijn compositorische arbeid is enorm en 
omvat alle mogelijke muzikale genres: symfonieën, concerti, liedercycli, twee 
opera’s o.a. ‘Stroppe la Corde’, een kindercantate, muziek voor verschillende 
balletten en vanzelfsprekend heel veel theatermuziek. 
 
Hij schreef meer dan honderdtwintig toneelcomposities, variërend van zeer 
bescheiden tot magistrale partituren, bv.’De Storm’ (KNS seizoen 1952-53), 

‘Peter Pan’ (KJT seizoen 1947-48), ‘Ondine’ (KJT seizoen 1951-52), ‘Het Lied van Hiawadha’ (KJT seizoen 
1982-83). 
Peter Welffens ontving verschillende prijzen zoals de Lodewijck Mortelmansprijs voor zijn liederencyclus 
‘Orpheus en Eurydice’ en in 1963 de Sabamprijs Edward Keurvels voor zijn verzamelde toneelmuziek. In 
Canada en Zweden werden balletten op zijn muziek gedanst. 
 
Hij bekleedde een unieke plaats in het KJT: hij was als musicus vast verbonden aan een gezelschap van “het 
gesproken woord”, een gezelschap dat bestond uit leden die niet muzikaal geschoold waren. 
 
In zijn 44-jarige loopbaan zag hij het theaterlandschap en de muzikale aspecten ervan grondig evolueren. 
Trends kwamen en gingen. Generatiekloven ontstonden, maakten soms slachtoffers en werden weer 



gedicht. Binnen deze soms woelige evolutie bleef Peter Welffens – niet altijd zonder moeilijkheden en pijn 
– zijn klassieke wortels trouw. 
 
Ooit noemde een recensent (De Standaard 5/4/90) Peter Welffens één van de meest productieve Vlaamse 
componisten en daar heeft hij ongetwijfeld gelijk in. Als componist, dirigent en pedagoog koppelt Welffens 
gedegen vakkennis aan een jeugdig enthousiasme en wijze ervaring aan een eerlijke bekommernis voor de 
toekomst van cultureel Vlaanderen 
(bron: users.skynet.be/gewel/welffens) 
 
Composities op LP en CD 
 
De kruisoprichting (uit "De Rubens Diptiek, 1976") 
Kwartet voor violen [2], altviool en cello, nr. 1 in C gr., 1943 
Kwartet voor violen [2], altviool en cello, nr. 2, 1992 
4 miniaturen voor koperblazers, 1960 
2 movimenti per archi, 1989 
Stabat Mater, 1965 
Symfonie nr. 2, 1959 
Wandelen met Eva 
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49. Herman Roelstraete (1925-1985) 
 
Herman ROELSTRAETE werd geboren in 1925 in Lauwe. In 1939 volgt hij in Torhout de kosterschool waar bij 
hem de liefde ontstaat voor het gregoriaans, het orgel en "de Vlaamse Zaak", drie onderwerpen die in zijn 
composities heel vaak tot uiting zullen komen. Vanaf 1942 studeert hij in het Lemmensinstituut bij Henri 
Durieux (harmonie), Marinus de Jong (piano en contrapunt), Flor Peeters (orgel) en Jules Van Nuffel 
(koordirectie en muziekesthetica). Na zijn eindexamen aan het Lemmensinstituut trekt hij naar het 
Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel, waar hij de eerste prijzen zang (bij Maurice Weynandt), 
contrapunt (bij Marcel Poot) en orgel (bij Paul de Maleingrau) behaalt. Enkele jaren later bekwaamt 
Roelstraete zich daar verder in orkestdirectie, orkestratie en compositie. In West-Vlaanderen legde hij een 
stempel op het culturele leven: hij richtte koren, ensembles en orkesten op, deed onderzoek naar 
volksliederen en stond andere dirigenten bij met raad en daad. Met Karel Anneessens ging Roelstraete tot 
in Engeland op zoek naar instrumenten van de familie Anneessens en schreef daarvan de historiek neer. In 
Vlaanderen bezocht hij meer dan 270 orgels waarvan hij een register opmaakte met onder andere de 
vermelding van de orgelbouwer. 
 
In 1950 werd hij directeur van de muziekacademie van Izegem. Hij richtte er bijafdelingen en nieuwe 
cursussen in, vermeerderde het leerlingenaantal, stichtte een concertvereniging en gaf zelf verschillende 
cursussen. Verder was hij een tijd zangleraar en had hij als hoge tenor een korte carrière als solist. Hieraan 
kwam plots een einde toen hij in 1953 een tijdelijke verlamming van de stembanden kreeg.  
De oprichting van de vereniging Musica Flandrorum betekende voor Roelstraete een bekroning van zijn 
levenswerk. Het bevatte drie afdelingen die ten dienste stonden van de vergeten Vlaamse muziek: een 
kamerkoor, een muziekuitgeverij en een afdeling die zich vooral bezig hield met het bestuderen van 
vergeten partituren. In 1957 studeert Roelstraete dodecafonie bij Matthyas Seiber.  
 

Roelstraetes voorliefde voor het gregoriaans komt 
in verschillende composities tot uiting. In de Elegie 
voor cello en orkest, op.14 vinden we bijvoorbeeld 
de melodie van het "In Paradisum" terug. 
Meerdere malen trok hij naar Solesmes om zich 
verder te vervolmaken in de gregoriaanse 
gezangen.  
Vanuit zijn ervaring als zanger vindt Roelstraete 
het uitermate belangrijk dat een compositie 
"zingbaar" is en dat iedere stem een 
aantrekkelijke partij heeft. Zijn lineaire, 
overwegend contrapuntische schrijfwijze is zeer 
opmerkelijk en werd regelmatig bekritiseerd. 
Roelstraete verwijst echter naar de muziek uit de 
Middeleeuwen: de zangstemmen bezitten elk 

afzonderlijk een vloeiende, zelfstandige lijn, maar het geheel klinkt toch akkoordisch. Een van de 
belangrijkste Vlaamse koorwerken is Lichtbericht voor Mensen, op.47 dat bekroond werd op de Provinciale 
Wedstrijd voor Toonkunst. In Lichtbericht voor Mensen maakt Roelstraete gebruik van hedendaagse 
(koor)technieken: polytonaliteit, kwartakkoorden, glissando's, zoem- en spreekkoren en dissonante 
samenklanken (echter geen atonaliteit). Na deze omvangrijke compositie schrijft Roelstraete verschillende 
oratoria: De caritate Christo (op.54), Kersthallel (op.48), Exodus (op.103) en Passie volgens Rubens 
(op.121).  
Roelstraete had hiernaast ook een bijzondere voorkeur voor het orgel; hij was niet enkel een groot organist 
en improvisator, maar schreef ook verschillende orgelcomposities. Naast zijn ca. 20 werken voor orgelsolo 
gebruikte hij het orgel ook als concerterend solo-instrument in de Sinfonia Concertante (op.36), als 
orkestinstrument in Kersthallel en als begeleidend instrument in veel religieuze muziek. Zoals hij vanuit zijn 



zangervaring voor koor schrijft, componeert hij ook voor orgel vanuit zijn kennis van het instrument. De 
Drie modale fantasia's voor groot orgel, op.95 (opgedragen aan Paul Anneessens) zijn gebaseerd op de 
oude modi (zoals de titels reeds aantonen: Fantasia Dorica, Fantasia Phrygica en Fantasia Mixolydica). De 
term fantasia duidt op een improvisatorisch karakter en een vrije vorm. Het virtuoze aspect is bij 
Roelstraete duidelijk aanwezig. In de eerste en derde fantasia vinden we duidelijk een drieledige structuur 
(ABA'). Het "pendelmotief" (do-si-do) dat hiermee samenhangt treffen we in de drie fantasia's aan, al dan 
niet getransponeerd.  
Zijn grote kennis van de muziekgeschiedenis treffen we niet alleen aan in de vele stijlimitaties, zoals 
bijvoorbeeld in de Zeer klassieke ouverture, op.24 (à la Salieri) en in Laus libertatis (een typische 
baroksuite), maar ook in de composities die geheel geschreven zijn volgens een bepaald stijlidioom. De 
neoklassieke Symphonia brevis, op.21 getuigt van een moderne schrijfwijze maar heeft de vorm van een 
klassieke sinfonia (driedelig, sonatevorm in het eerste, liedvorm in het tweede en een contrapuntisch 
uitgewerkte gigue met een korte cadens voor vioolsolo in het laatste deel).  
 
De compositielessen bij Máttyás Seiber wekken Roelstraetes interesse voor de dodecafonie op. Opvallend 
is dat hij de twaalftoonstechniek enkel in instrumentale werken heeft toegepast zoals het Terzet, op.44, 
Octuor, op.60, Variazioni per orchestra, op.65, Symfonie IV en Sonatine, op.67. Ondanks de vermeende 
strangheid van deze compositietechniek, slaagt Roelstraete er toch in in elk werk een bepaalde 
emotionaliteit teweeg te brengen. In Variazione per orchestra, een ééndelig werk voor vibrafoon, 
houtkwartet en strijkers, baseert Roelstraete zich op de tekst van Jan Vercammen: "Als het avond wordt zal 
ik mijn deur openen, en hem verwachten die in mijn droom beloofde dat hij zeker komen zou". Het thema 
wordt in het begin voorgesteld door de klarinet en de fagot. Hierop wordt vooral ritmisch maar ook op vlak 
van klankkleur gevarieerd, waarbij de vibrafoon een grote rol speelt.  
Vanaf het begin van de jaren 1970 krijgen we in het oeuvre van Herman Roelstraete een keerpunt, mede 
omwille van gezondheidsproblemen. In zijn composities treedt stilaan een versobering op en de werken uit 
die periode draaien meestal rond de doodsgedachte. Op korte tijd schrijft hij vijf liedcycli met 
veelbetekenende titels (Kringloop (op.84), Overwegingen (op.90), Eindgezangen (op.91), Nachtland (op.92) 
en Voorbij de tuinen, op.93) waarin hij, in tegenstelling tot zijn vroegere grote koorcomposities, geen 
gebruik meer maakt van de hedendaagse compositietechnieken maar de nadruk legt op de ontwikkeling 
van de melodie. Niet alleen in zijn vocale muziek zien we een toegenomen eenvoud, ook in bvb. zijn 
orgelcomposities heerst een overwegend elegische en meditatieve sfeer (bvb. in Meditationes 
Verspertinae, op.131 en de Gezangen voor de andere oever, op.115). 
Naast koor- en orgelmuziek schreef Roelstraete verschillende kamermuziekwerken waarvan zeker de drie 
strijkkwartetten vermeld moeten worden, die Roelstraete pas op latere leeftijd schreef.  
(bron: Cebedem & Matrix New Music) 
 
Publicaties over Herman Roelstraete 
 
Huldeconcert Herman Roelstraete : Zaterdag 20 december '75,  Izegem 
Herman Roelstraete vijftig : biografische schets, opuslijst, discografie 
Ter nagedachtenis aan Herman Roelstraete 1925-1985 
Herman Roelstraete : thematische catalogus van het werk 
Herman Roelstraete  / Jozef Vanoverbeke . – Musica Flandrorum 
Herman Roelstraete : een aanstekelijke bezieling / Hendrik Willaert 
 
Publicaties van Herman Roelstraete 
  
De Familie Herman (1694-1982)/ door Florent Herman en Herman Roelstraete 
Zo was Bavikhove / door Valère Arickx, Raf Claerhout, Herman Roelstraete en Ernest Warlop 
Paul François / door Fernand Etienne, Jozef Decoussemmaeker, Paul François, Karel de Busschere, Herman 
Roelstraete,… 
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Bladmuziek 
 
Ave maris stella / op tekst van Guido Gezelle ;  
Gezelle : Triptiek voor gemengd koor a capella 
Ik wil mj gan U geven [sic] / op tekst van Guido Gezelle  
Vermoedelijk “Ik wil mij gans U geven” 
3 Modale fantasias 
O-L-Vrouw van Vlaanderen, te Kortrijk  / op tekst van Guido Gezelle  
Passie volgens Rubens  
in: Muzikale rozen : huldeboek Anton Van Wilderode 
3 Sonatines voor orgel 
Suite 
Waait mij nu zoetjes : slaapliedeke voor het kindeke Jezus van moeder Maria / op tekst van Guido Gezelle  
Wierook / op tekst van Guido Gezelle  
Preludio e passacaglia per organo 
Meditationes vespertinae : koraalvoorspelen over vesperhymnen doorheen het jaar 
18 oudnederlandse volksliederen : in bewerking voor vierstemmig gemengd koor 
Middeleeuwse triptiek : voor drie mannenstemmen  
1) Egidius 
2) Eens meien morghens vroeghe 
3) Er was een kwaede… 
Van Ostayen-triptiek  : voor gemengd koor  
 
Composities op LP en CD 
 
Arietta, voor gitaar 
Ave Maria, voor koor 
Bagatellen voor piano, op. 51, nr. 1-5 
Bloemen op de ruiten , lied 
Cantiones sacrae, op. 86 
Exodus op. 103 
Fantasie voor orgel, op. 95, nr. 1 "Fantasia dorica" 
Gezelletriptiek, op. 9, 1949 :  bevat 3 delen 
- Timpe, tompe, terelink 
- Gij badt op enen berg 
- ’t was in de blijde mei 
Vijf kinderliederen op. 62  
Kwartet voor viool, altviool, cello en piano, op. 99 : Via vita 
Laetentur caeli, 1962 
Lente, voor koor, op. 83, 1971 
Lichtbericht voor mensen, voor gemengd koor a capella, op. 49 / op teksten van Jacques Coryn 
Maria die soude naar Bethlehem gaan 
Het mezennestje 
De muggen dansen, lied 
Nachtland, op. 92 
Nocturnes voor piano, op. 40  
3 Offertoria op. 152, 1985: bevat 3 delen 
Benedixisti Domine, voor kamerkoor 
Dextera Domini, voor kamerkoor 
Justitiae Domini, voor kamerkoor 
Orgelsonatines 
Paasmis : Instellingswoorden - Acclamatie : voor volkszang, koor en orgel 
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Preludio, voor gitaar 
Serenade voor strijkorkest, op. 41 "Serenata per archi" 
Sinfonia concertante "Concertante symfonie" voor piano en strijkorkest, op. 36, nr. 1  
Sonate voor orgel nr. 1, op. 13, 1950 
Sonate voor orgel nr. 1, op. 150a, 1984 
Sonate nr. 2 op. 11 (1950), voor cello en piano 
Sonatica Doricata, voor gitaar 
Sonatine in d kl  
Sonatine over “Er is een roos ontsprongen” 
3 Sonatines op. 66 : Sonatine over "Christus is verrezen"  
2 Sonatines op. 142 : Sonatine in d kl - Sonatine in G gr 
Sonatina op. 67 (1968) 
Sonatine op. 7 (1948) 
Suite nr. 3 in C gr., op. 117 (1977) 
Toccata, voor gitaar 
Terzet voor viool, altviool en cello, op. 44 "Trio" (1961) 
De wind, lied 
 

50. André-Jean Smit (1926-2013)   
 

Laat ons er van uit gaan dat we hem niet mogen verwarren met de 
jazzmuzikant André Smit.  
André-Jean Smit is geboren op 24 augustus 1926 te Ville-d’Avray 
(Frankrijk). 
Hij volgde privélessen muziek en studeerde aan het Conservatoire Royal 
de Musique te Brussel - Eerste prijzen in alle klassen voor schriftuur. Hij 
was wetenschappelijk medewerker aan het instrumentenmuseum van 
het CRM te Brussel, directeur van de muziekacademie Arthur De Greef te 
St. Gillis (Brussel), docent aan het CRM van Brussel. 
Met eerbied voor de vorm, voor het doelbewust gebruik van de 
instrumenten, ver van alle systemen, omvat zijn oeuvre werken voor 
solo-instrumenten, voor kamerorkest en symfonisch orkest, kamermuziek 
en vocale muziek. 
De musicoloog Olivier Grandville beschrijft de toondichter als volgt: “Ver 
van de muzikale kringen en de scholen, is André-Jean Smit aan geen enkel 
systeem onderworpen. Hij is onverschillig voor modes en stromingen, hij 

gaat zijn eigen weg, trouw aan zijn scheppingsdrang. Zijn taal is origineel en gevoelig, en voor velen 
toegankelijk door haar authentieke structurele- en gevoelskwaliteiten.” André-Jean Smit behaalde 
verschillende prijzen waaronder die van de Koninklijke Academie van België voor zijn “Esquisses 
concertantes (cello en orkest)”. Hij werd uitgegeven door Cranz, Hebra Music en CeBeDeM. Zijn werken zijn 
opgenomen bij SEL - Classique, PAB (Sabam) en Fibonacci Production. Hij is erelid van de "Conseil de 
Perfectionnement en de Conseil Supérieur de la musique", en beheerder en secretaris van de Unie van 
Belgische Componisten. Hij is op 12 augustus 2013 te Racour overleden. 
(bron: Cebedem) 
 
Composities op LP en CD 
 
Elegie voor orkest 
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51. Louis Marischal (1928-  
 
Marischal studeerde van 1946 tot 1949 aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen bij Jozef Van 
Poppel (viool), Geeraard Dyckhoff (kamermuziek) en Emiel Verrees (harmonie). Verder studeerde hij in de 
koor- en orkestklas van Lodewijk De Vocht en bij Rudolf Roels (letterkunde). Vervolgens studeerde hij aan 

het Koninklijk Conservatorium in Brussel en behaalde aldaar eerste 
prijzen voor contrapunt en fuga. Als gastdirigent dirigeerde hij 
meerdere malen het BBC Philharmonic in Londen en het 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in München, maar 
ook het BRT Filharmonisch Orkest in Brussel. Als componist was hij 
zowel op het klassieke gebied alsook bij de filmmuziek succesrijk. In 
1970 kreeg hij voor zijn Drie symfonische overwegingen een 
speciale vermelding op de Internationale Compositiewedstrijd in 
Venetië, in Parijs werd hij met de Medaille de Vermeil door de 
Société d'Encouragement au Progrès bekroond. Zijn werk is 

veelzijdig en reikt van de symfonische muziek, muziek voor blaasorkesten over filmmuziek tot de 
kamermuziek. (bron: Wikipedia) 
 
3 symfonische overwegingen voor orkest 
De boerinnekensdans 
Concerto voor viool en orkest 
Dit werk heeft referenties naar populaire muziek, maar is niet niettemin virtuoos. 
Concerto op thema's van Gershwin voor viool en orkest 
 

52. Géo Clement (1929-1967)    
 

Geo Clément was stadsbeiaardier in Mons en hij componeerde ook voor zijn 
instrument. Zijn titels verwijzen soms naar dansen zoals de rigaudon of de pavane.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Suite archaïque, voor beiaard 
Barcarolle voor beiaard 
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53. Nini Bulterijs (1929-1989) 
 
Nini Bulterijs werd geboren in Temse en gaf les in contrapunt in Antwerpen, na eerst aan het 
Lemmensinstituut les gegeven te hebben. Dat  ze niet zo bekend is, mag best verbazen, want diverse 
componisten kregen les van haar. En op Wikipedia staat er een artikel in het Engels, maar niet in het 
Nederlands. Ze behaalde de tweede plaats in  de Prix de Rome van 1963. In 1966 won ze de Koningin 
Elisabeth Wedstrijd voor compositie.  Tenslotte kreeg ze in 1969  de Emile Doehaerd-Prijs. 
(bron: engelstalige Wikipedia) 
 
Symfonie  
Trio  
 

54. Juliaan Wilmots (1936-2000) 
 

Juliaan (Jules voor zijn vrienden) Wilmots specialiseerde zich in het arrangeren en dirigeren van Vlaamse 
volksliederen.  

 
 
Publicatie van Juliaan Wilmots 
 
Handboek voor koordirigenten 
 
Composities en/of bewerkingen op LP en CD 
 
Al op een meienmorgen vroeg 
Et barn er fodt, kerstlied 
Gekwetst ben ik van binnen 
Gildebroeders, maakt plezieren 
Hertog Jan 
Hoy, a-hoy, de boots is zoek 
Lied van mijn land 
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55. Louis Debras (1938- 
 
Van Louis Debras hebben we alleen teruggevonden dat hij betrokken was bij het IPEM (Instituut voor 
Elektronische Muziek en Psycho-acoestica) in Gent. 
 
Introspection II, voor kamerorkest, 1969 
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1. Robert Janssens (1939- 
 
 
Robert JANSSENS, oud-docent orkestleiding aan het Conservatoire Royal de Bruxelles, eredirecteur van het 
Conservatoire Royal de Mons en de Académie de musique de Bruxelles, en muzikaal adviseur van de 
hoofdstad van Europa, waar hij werd geboren, is ook de vaste dirigent van het Brussels Symphonic 
Orchestra. 
 
Na een pedagogische opleiding en met een waslijst titels op zak, behaald aan de Koninklijke Conservatoria 
van Luik en Brussel, begon deze artiest les te geven aan de Brusselse Normaalschool Charles Buls. 
 
Zijn carrière als beroepsmusicus bracht hem aan het hoofd van diverse symfonische, opera- en 
balletorkesten in België maar ook in Zwitserland, Washington, Colorado, Montréal, Venezuela, Colombia, 
Novosibirsk, Moskou, Sint-Petersburg, de Wiener Musikverein, Turkije, Japan, Italië, Griekenland, China... 
 
Als docent gaf Robert Janssens zijn studenten een opleiding die hen introduceerde op de lastige en 
ontoegeeflijke paden van de Schoonheid. Zowel bij de openbare concerten van het Conservatoire Royal de 
Bruxelles, die hij met zijn orkestklas organiseerde, als tijdens de vele sessies die hij op muziekstages 
verzorgde, bracht hij jongeren rechtstreeks in contact met de professionele realiteit. 
 
Robert Janssens dirigeerde echter niet alleen concerten, hij componeerde zelf ook werken voor groot 
symfonieorkest (concerto’s, cantates, opera’s), kamerorkest, ballet en solisten, alsook illustratiemuziek 
voor het theater... en zelfs “variétémuziek”. 
 
Zijn schriftuur trekt andere componisten aan, die hem opzoeken om hun eigen compositietechniek bij te 
schaven. 
 
Hij ontving de Irène FUERISON-prijs voor compositie van de Koninklijke Academie van België, de Prix Jadot 
van het Conservatoire Royal de Bruxelles, de Trofee van het Izmir State Symphony Orchestra en het 
erediploma van SABAM. 
 
Hij blinkt uit in vocale composities, zowel voor koor als solisten. 
Zo komt het dat zijn partituur van “La Messe des Artistes, dite de Saint François” zich in de rekken van de 
Sorbonne bevindt omdat ze door François Gildas TUAL uitgekozen en schitterend verdedigd werd in zijn 
thesis. Deze mis, die in 1982 in Brussel in première ging en vervolgens in Avignon werd uitgevoerd, werd 
uitgebracht op vinylplaat, waarvan 5000 exemplaren werden verkocht. 
Voorts schreef Robert Janssens ook drie nieuwe essentiële werken, namelijk twee concerti - het ene voor 
piano, het andere voor cello - en een Requiem, dat bij de eerste uitvoering in 2004 in het Brusselse Paleis 
voor Schone Kunsten veel succes oogstte bij het publiek. 
 
Robert Janssens zit sinds een aantal jaren in verschillende commissies van SABAM. 
 
Als dirigent kon Robert Janssens werken van veel Belgische componisten uitvoeren en zelfs in première 
brengen. Van dat voorrecht maakte hij veelvuldig gebruik, niet alleen in België maar ook in het buitenland. 
Zo liet hij de herinnering aan hoogstaande Belgische werken na bij de Wiener Musikverein, in de Megaron 
Musikis te Athene, in Sint-Petersburg en op andere prestigieuze en populaire plaatsen. 



 
Dertig jaar aan het hoofd van 
de Académie des Arts de la 
Ville de Bruxelles en even veel 
als docent orkestleiding aan 
het Conservatoire Royal de 
Bruxelles boden hem de kans 
om bij elk concert of elke 
wedstrijd stelselmatig 
minstens één werk van een 
Belgische componist op het 
programma te plaatsen. 
 
Als oprichter en voorzitter van 
het Brussels Summer Festival 
plaatste Robert Janssens heel 
wat Belgische composities op 
het programma, die hij zelf 
dirigeerde of liet dirigeren of 

uitvoeren door buitenlandse artiesten. 
 
Ten slotte ijvert hij in verschillende componistenverenigingen voor een grotere erkenning van hedendaagse 
Belgische componisten. 
(bron: Cebedem) 
 
Les chemins de la liberté, 1992 
Fluaubasclaphone, voor klarinet en piano 
Les Marionettes de Toone, op. 15 
Victor 
Vidimus stellam, 1997 
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