
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contemporary Music in Flanders V 
 
 

Vlaamse opera en 
muziektheater vanaf 1950 

Historisch overzicht, bespreking van enkele werken en inventaris 
 
 

Uitgegeven door Mark Delaere en Veronique Verspeurt 
   



   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Met de steun van: 

 
 

 
   



Dit is een Nederlandse vertaling van een gedrukte versie in het 
Engels. 
© 2008 MATRIX – Centrum voor nieuwe muziek (Leuven, België) 
www.matrix-new-music.be 
 
uitgave: Mark Delaere, Veronique Verspeurt 
productie: Veronique Verspeurt 
 
originele Engelse versie:  
© 2008 MATRIX – Centrum voor nieuwe muziek (Leuven, België) 
www.matrix-new-music.be 
 
uitgave: Mark Delaere, Veronique Verspeurt 
productie: Veronique Verspeurt 
vertaling: Christopher Kale 
layout: Campagnie Maandacht 
druk: Acco (Leuven, België) 
 
De compilatie-cd is een initiatief van het Muziekcentrum Vlaanderen 
Productie en mastering: Johan Favoreel & VRT 
p & c FMC 2008/05 
 



Inhoud 
 
VOORWOORD       6 
MATRIX       9 
 
A. HISTORISCH ESSAY     11 
Muziektheater in Vlaanderen na 1950: enkele tendensen 
door Maarten Beirens 
 
B. BESPREKING VAN ENKELE WERKEN 
- DE SMET RAOUL: Ulrike, een antieke tragedie (1979)  27 
door Pauline Driesen 
 
- DEFOORT KRIS: The Woman Who Walked into Doors (2001) 30 
door Lieven Van Ael 
 
- DEVREESE FREDERIC: Willem van Saeftinghe (1962-63) 33 
door Pieter Mannaerts 
 
- HENDERICKX WIM: Triumph of Spirit over Matter (1999) 36 
door Jochem Valkenburg 
 
- LAPORTE ANDRE: Das Schloss (1981-85)   38 
door Herman Sabbe 
 
- PELEMANS WILLEM: De Nozem en de Nimf (1960)  41 
door Kristof Boucquet 
 
- POSMAN LUCIEN: Hercules Haché (1991)   43 
door Klaas Coulembier 
 
- SLEICHIM ERIC: Men in Tribulation (2004)   47 
door Yves Knockaert 
 
- VAN DER HARST DICK: Diep in het bos (1999)   49 
door Maarten Quanten 

 
- VAN HOVE LUC: La Strada (2007-08)    52 
door Mark Delaere 
 
- VERMEERSCH PETER: Charms (1997)    55 
door Jan Christiaens 
 
- WELFFENS PETER: Hoe de slakken een huisje kregen (1976) 57 
door Rebecca Diependaele 
 
C. INVENTARIS (ZIE ENGELSTALIGE PUBLICATIE: P. 5995) 
- Alfabetische inventaris van Vlaams muziektheater sinds 1950 
- Chronologische inventaris van Vlaams muziektheater sinds 1950 
 
LIJST MET MUZIEKUITGEVERS EN PLATENLABELS 97 
 
TRACK LIST CD      100 
 
TEKSTEN BIJ DE MUZIEKFRAGMENTEN OP DE CD  102 
  



VOORWOORD 
  



MATRIX 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. HISTORISCH OVERZICHT 



MUZIEKTHEATER  IN  VLAANDEREN  NA  1950: 
ENKELE TENDENSEN 
 
 
Er bestaat nauwelijks een segment van het muzikale veld dat zo 
moeilijk te beschrijven en te categoriseren valt, als het domein van het 
muziektheater. Terwijl de meeste muziekgenres doorgaans kunnen 
afgebakend worden op basis van heldere criteria – zoals de bezetting: 
een strijkkwartet is ontegensprekelijk een werk dat geschreven is voor 
strijkkwartet – is iets gelijkaardigs niet mogelijk voor muziektheater. 
Historisch gezien werd de term ‘muziektheater’ ingevoerd om een 
geschikter label te bieden voor werken die – om muzikale of 
dramatische redenen – niet zomaar pasten in de categorie van ‘opera’. 
In de breedste zin, zoals het hier is gebruikt, is ‘muziektheater’ vooral 
een algemeen begrip, dat alle subgenres omvat, inclusief opera, 
operette, musical, evenals de vele wijzen waarop sinds 1950 een 
bloeiende ontwikkeling van allerlei strategieën tot stand kwam om 
muziek en dramatische handeling met elkaar te verbinden. Bij het 
samenstellen van een lijst van Vlaamse muziektheaterwerken 
geschreven na 1950, werd het onmiddellijk duidelijk dat dit inderdaad 
een moeilijke onderneming zou worden. De enige gemeenschappelijke 
factor die al deze werken delen, is immers dat ze allemaal essentieel 
geënsceneerd zijn. Of op zijn minst: dat ze zijn gemaakt voor een 
uitvoering die minstens een substantiële theatrale component bood. En 
daar wordt het al meteen verwarrend. 
 
Het is gemakkelijk genoeg om opera’s, operettes, musicals en andere 
grootschalige muziektheaterwerken te selecteren. Maar wat met die 
gevallen waar de balans tussen tekst, muziek en visuele elementen 
minder duidelijk wordt? Is toneelmuziek voldoende autonoom om als 
muziektheater opgesomd te worden? En wat met het theatraliseren van 
concertmuziek in het voetspoor van componisten zoals Cage en Kagel? 
Als wij zulke werken opnemen in de lijst, zou dat dan het perspectief 

op het Vlaamse muziektheater drastisch veranderen? Is het nog relevant 
om het onderscheid te maken tussen grootschalige opera en kleinschalig 
muziektheater? Of anders bekeken: is de impact van een grootschalige 
opera voor de evolutie van muziektheater in Vlaanderen groter dan die 
van een kleinschalig werk? En, ten slotte, blijken veel werken in deze 
lijst nadrukkelijk geschreven voor kinderen. Dit houdt in dat zulke 
werken vaak buiten het ‘reguliere’ muziektheaterveld tot stand komen. 
Sterker nog, het uitdrukkelijke doel om kinderen te bereiken, inspireert 
de componist mogelijk (al is dit geenszins noodzakelijk) om af te 
wijken van zijn gebruikelijke muzikale idioom om tegemoet te komen 
aan de ongeoefende oren van zijn jeugdige publiek. Is het in dat geval 
dan nog wenselijk om zulke werken, waarin beperkingen zijn 
ingebouwd in termen van perceptibiliteit, complexiteit en de beperkte 
aandachtscurve van de luisteraar, te vergelijken met 
muziektheaterwerken die – althans in theorie – vrij zijn van zulke 
beperkingen?  
 
De talrijke vragen die opborrelen zelfs bij niet meer dan een 
oppervlakkige blik op de lijst van Vlaamse muziektheaterwerken na 
1950, geven aan dat iedere veralgemening over dit onderwerp 
onvermijdelijk zeer problematisch dreigt te worden. Uiteraard is dit in 
geen geval een typisch Vlaams probleem.  Gelijkaardige verwarring zal 
in de meeste Westerse landen opduiken. Het is een gevolg van de 
evolutie van het muziektheater sinds de tweede helft van de 19de eeuw, 
wanneer de standaardisatie van het genre geleidelijk plaats maakte voor 
meer diverse wijzen om muzikale en theatrale elementen te 
combineren, overeenkomstig de specifieke esthetische, dramaturgische 
en muzikale noden van de auteur. In de tweede helft van de 20ste eeuw 
weerspiegelt die tendens zich in de opkomst van de term 
‘muziektheater’ als een vaak geprefereerd alternatief voor ‘opera’. De 
veelheid van muziek-theatrale antwoorden en tendensen die ontstonden, 
verleenden die term echter een zekere vaagheid. ‘Muziektheater’ leek 
ongetwijfeld voor de componisten een meer veelzijdige manier om hun 
werk te benoemen, zelfs voor die werken die op basis van hun omvang 



alleen al, uitgesproken opera-achtig blijken. Niettemin, binnen de opzet 
van een overzicht van muziektheater in Vlaanderen is de 
onduidelijkheid relatief groot, vermits de kleine schaal van de regio een 
representatieve studie van aparte segmenten van dit repertoire niet 
toelaat. Dat maakt dat heterogene types van werken beschouwd zullen 
worden alsof ze een homogene groep werken zouden vormen (voor het 
gemak onder de noemer ‘muziektheater’ gebracht). De vorige volumes 
in deze reeks hebben grotendeels beroep gedaan op statistische data om 
tendensen en evoluties te schetsen. Door de heterogene aard van de 
werken die hier besproken worden, dienen de kwantitatieve data en de 
impliciete tendensen die ze zouden onthullen best bekeken te worden 
met een gezonde dosis relativiteit. Belangrijker, wellicht, zijn de 
besprekingen van de productiehuizen van muziektheater en van de 
stilistische kenmerken. 
 
 
Kwantitatieve evoluties 
Ongeacht het nogal gemengde karakter van de werken in kwestie, levert 
een gewoon kwantitatief overzicht van muziektheater in Vlaanderen in 
de afgelopen decennia wel degelijk enkele interessante tendensen op. 

 
grafiek 1: overzicht van het aantal nieuwe muziektheaterwerken per jaar 

 
Grafiek 1 geeft een overzicht van het aantal nieuw gecomponeerde 
muziektheaterwerken per jaar. De zig-zag-vorm van de grafiek geeft 
aan dat er tussen opeenvolgende jaren aanzienlijke verschillen kunnen 
zijn in het aantal gecomponeerde werken. Dit hoeft niet te verbazen, 
gezien de componisten hun afhankelijkheid van factoren die buiten hun 
controle vallen, in het bijzonder in grootschalige werken. In 
tegenstelling tot kamermuziek, waar een componist min of meer doet 
wat hij wil, wordt de productie van muziektheater deels bepaald door de 
theaters, operahuizen of (zoals we zullen zien) de openbare omroep. 
Niettemin valt de algemene tendens van een betekenisvolle en 
doorgedreven stijging in de productie van nieuwe muziektheaterwerken 
vanaf het midden van de jaren 1980 op. Deze tendens wordt nog 
opvallender wanneer we de fluctuaties van jaar tot jaar negeren en 
enkel kijken naar de oogst van nieuwe werken per decennium, zoals te 
zien is in grafiek 2. 
 
 

 
grafiek 2: overzicht van het aantal nieuwe muziektheaterwerken per decennium 
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Wanneer de productie van ieder decennium wordt weergegeven, 
tekenen zich twee tendensen af. De eerste is een geleidelijke afname 
van de output tussen 1950 en 1979, van 27 werken in de jaren 1950 tot 
slechts 17 in de jaren 1970. De tweede tendens is het radicale 
tegenovergestelde van de eerste. Na het dieptepunt in de jaren 1970, 
manifesteert zich een drastische toename in de productie, die zich 
doorzet tot op heden. Het feit dat het laatste blokje in de grafiek slechts 
zeven jaar in plaats van tien beslaat, geeft aan welke grote impact die 
stijging heeft en maakt deze toename bijna exponentieel. Het meest 
productieve jaar blijkt 2007 te zijn (met 14 werken), terwijl in 1951 en 
1973 telkens geen enkel nieuw muziektheaterwerk werd gecomponeerd. 
Het is opvallend dat van het totaal van alle werken die zijn 
gecomponeerd sinds 1950, er meer dan 58% werden gecomponeerd na 
1990.  
 
Grafiek 3 geeft een lijst van componisten die vijf of meer 
muziektheaterwerken hebben geschreven. Dit levert enkele 
onverwachte resultaten op, vooral in de zin dat componisten die allerlei 
voorstellingen, musicals of opera’s voor kinderen hebben geschreven, 
plots zij aan zij in de lijst verschijnen met hun ‘ernstige’ collega’s die 
voor een traditioneler publiek schrijven. Ook heeft de meerderheid van 
de componisten uit grafiek 3 een groot aantal werken gemaakt buiten 
het professionele circuit, wat deels hun productiviteit kan verklaren. 
Dat componisten als Gaston Nuyts, Jan Coeck, Hans Swinnen of Toon 
Daems zouden worden voorgesteld als belangrijke of invloedrijke 
figuren in een overzicht van Vlaamse hedendaagse muziek, zou door de 
meeste waarnemers op zijn minst als merkwaardig beschouwd worden. 
Uiteraard is het allerminst de bedoeling om de verdienste van 
muziektheater voor kinderen te minimaliseren. Het feit dat componisten 
die zich erin gespecialiseerd hebben hier zo prominent verschijnen, 
bewijst alleen maar dat Vlaanderen een bloeiende traditie heeft in 
muziektheater voor een jeugdiger publiek. Dit fenomeen illustreert bij 
uitstek de willekeurige aard van dit overzicht, waarin grootschalige en 
kleinschalige werken onder dezelfde noemer worden geplaatst en 

waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende genres. 
Als één zaak blijkt uit deze ‘rangschikking’, dan is het wel dat 
productiviteit geen adequaat criterium is om de reputatie of impact van 
een componist te meten. 
 

 
grafiek 3: lijst met componisten die vijf of meer muziektheaterwerken schreven 
 
Wat de ‘rangschikking’ wel blootlegt, is welke componisten kunnen 
beschouwd worden als ware muziektheater-specialisten. Alle 
componisten in grafiek 3zijn ongetwijfeld gezegend met een theatraal 
instinct. De wil om keer op keer nieuw muziekdramatisch materiaal te 
bedenken, ondanks de specifieke moeilijkheden om zulke producties te 
realiseren, vraagt om componisten met een groot gevoel voor de 
muziektheatrale mogelijkheden. Daarom hebben de meeste van deze 
componisten ook een langdurige relatie met theater en muziektheater. 
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Het merendeel van de composities van Peter Welffens wordt 
ingenomen door toneelmuziek of balletten. Peter Vermeersch en Walter 
Hus begonnen hun muzikale carrière in het ensemble Maximalist! – 
tegelijk een ensemble en een collectief van componisten – dat de 
muziek leverde voor de befaamde generatie van jonge choreografen die 
op het voorplan kwam in de jaren ’80, waaronder Wim Vandekeybus 
en Anne Teresa De Keersmaeker. De ervaring om voor dans en theater 
te componeren, ging in die gevallen zelfs vooraf aan hun eerste stappen 
in het ‘echte’ muziektheater. Het is geen toeval dat veel van deze 
‘meest productieve’ componisten nauw samenwerkten met de Vlaamse 
muziektheatergezelschappen: Vermeersch met Walpurgis en Wim 
Henderickx met Transparant (zie verder). Zulke intensieve 
samenwerkingen, die de componisten toelaten meerdere 
muziektheaterproducties te realiseren over een langere tijdsspanne, is 
bij uitstek één van de gunstige mechanismen die zich in Vlaanderen in 
de afgelopen decennia hebben ontwikkeld, die zowel de kwaliteit als de 
activiteit van het muziektheater gestimuleerd hebben. De enige 
componist uit grafiek 3 die erin geslaagd is een opmerkelijk grote 
output van muziektheaterwerken te realiseren buiten het gevestigde 
kader van de Vlaamse muziektheater-actoren, is Boudewijn Buckinx. In 
zijn geval is het de kleine (maar zeer actieve) Gentse concertzaal De 
Rode Pomp die meerdere kameropera’s van hem heeft geproduceerd. 
Een mooi voorbeeld van hoe een grote en betekenisvolle bijdrage in dit 
genre ook tot stand kan komen buiten de gebruikelijke scène van de 
grote professionele ‘spelers’ in dit domein. 
 
Het Vlaamse muziektheaterlandschap 
Waar een overzicht van, bijvoorbeeld, pianomuziek moeilijk anders kan 
dan een zeer direct beeld te bieden van de activiteiten, stijlen en 
voorkeuren van de Vlaamse componisten, blijkt dit veel 
gecompliceerder in het geval van muziektheater. De genese van een 
muziektheaterwerk vereist doorgaans een langdurig productieproces 
tussen de eerste schetsen van muzikale en theatrale ideeën en de 
uiteindelijke realisatie ervan in een geënsceneerde voorstelling. Niet 

enkel de lange duur van dit proces (uiteindelijk zijn er in alle genres 
wel composities die jaren werk vergen voor ze voltooid zijn) is wat het 
complex maakt, maar ook het feit dat de componist slechts een beperkte 
mate van vrijheid heeft. In muziektheater worden zelfs fundamentele 
artistieke keuzes (over het onderwerp, de keuze van het libretto, de 
keuze van artistieke partners zoals de regisseur, enz.) inclusief in wezen 
muzikale aspecten (de totale lengte, de orkestratie, enz.) het voorwerp 
van onderhandelingen met de producenten. De link tussen de 
mechanismen en structuren van de productiehuizen (operahuizen en 
anderen) aan de ene kant en de creatieve impuls van de componisten 
aan de andere kant, is in dit verband zeer fundamenteel. 
 
Wanneer Karel Goeyvaerts – op dat moment een zeer gereputeerd 
componist – in de vroege jaren 1980 aanstalten maakte om een opera te 
componeren, kon hij geen enkel operahuis bereid vinden om de 
compositieopdracht voor zo’n werk te geven, laat staan het op te 
voeren. Goeyvaerts’ oplossing voor dit probleem was even origineel als 
pragmatisch. Hij slaagde erin bijna elk werk waarvoor hij wél een 
opdracht kreeg (ongeacht wat het was: vocaal of instrumentaal, 
kamermuziek of orkestraal) te benutten als een gelegenheid om het 
muzikale basismateriaal voor een scène of segment van de opera te 
creëren. Op die manier componeerde Goeyvaerts een reeks 
‘satellietwerken’ rond de opera, waarin hij geleidelijk zijn muzikale 
ideeën kon ontwikkelen en vormgeven in on-opera-achtige genres als 
solo pianowerk, strijkkwartet of symfonisch werk. Dit proces 
culmineerde uiteindelijk in de feitelijke opera Aquarius, die hij 
voltooide in 1992. Zoals kon verwacht worden, heeft Goeyvaerts zijn 
opera nooit op de planken gezien. De eerste concertante uitvoering van 
het voltooide werk kwam er in 1993, enkele maanden na de dood van 
de componist. Nog 15 jaar zouden voorbij gaan voordat de eerste 
scenische productie van Aquarius er komt – allicht in 2009. 
 
Het voorbeeld van Goeyvaerts, net als dat van Buckinx hierboven, 
bewijst dat componisten daadwerkelijk enige mogelijkheid hebben om 



muziektheater te maken zonder de hulp van of aansporing van de 
operahuizen of andere producenten en organisatoren. Maar het feit op 
zich dat deze voorbeelden worden aangehaald omwille van hun 
uitzonderlijke aard, geeft een indicatie van het grote belang dat deze 
bestaande structuren nog steeds hebben. Daarom zou een overzicht van 
muziektheater in Vlaanderen onvolledig zijn zonder een beschrijving 
van de vrij actieve muziektheatergezelschappen.  
 
Dat het keerpunt in de productiviteit van nieuwe muziektheaterwerken 
in Vlaanderen in het midden van de jaren 1980 valt, is allicht het 
gevolg van allerlei factoren. Toch is het opmerkelijk dat het samenvalt 
met twee belangrijke evoluties in de Vlaamse muziektheaterwereld. De 
eerste hiervan is de revolutie die zich afspeelde in de operahuizen. 
Vlaanderen heeft één groot operahuis, de Vlaamse opera, die zijn 
activiteiten verdeelt tussen de twee operazalen in Antwerpen en Gent. 
Minstens even belangrijk (maar politiek gesproken valt het niet onder 
het Vlaamse cultuurbeleid) is de Belgische nationale opera De Munt in 
Brussel. In de loop van de jaren 1980 introduceerden beide huizen 
vernieuwende benaderingen van opera, die het best samengevat worden 
als het streven om ‘opera weer tot theater te maken’. Niet enkel maakte 
dit abrupt komaf met de ouderwetse gewoonte om de (doorgaans zeer 
statische) enscenering te gebruiken als een excuus om zich te buiten te 
gaan aan het tentoonspreiden van vocale virtuositeit, maar bovendien 
leidde het tot het programmeren van een ander repertoire. De favoriete 
belcanto-opera’s en weelderige operettes werden geleidelijk vervangen 
door werken die beter geschikt waren voor regisseurs om er dezelfde 
dramaturgische en scenografische ambities in te ontwikkelen als het 
geval was in het eigentijdse theater. Dit verklaart de hernieuwde 
aandacht voor 20ste-eeuwse componisten (Berg, Janáček, Britten), de 
vernieuwende enscenering van alom bekende meesterwerken (Wagner, 
Mozart, Verdi) en de avontuurlijke verkenning van onbekend terrein, 
wat in het geval van opera zowel het barokrepertoire als hedendaagse 
muziek inhield. Doorgaans wordt aangenomen dat deze revolutie in het 
Vlaamse (en Belgische) muziektheater toegeschreven dient te worden 

aan één man: Gerard Mortier, die als intendant van de Munt (een 
functie die hij uitoefende van 1981 tot 1990) er zijn missie van maakte 
om komaf te maken met het heersende conservatieve concept van 
opera.  
 
Het stimulerende effect van die tendens kan bijna onmiddellijk worden 
afgeleid uit de markante stijging van de productie van nieuwe 
muziektheaterwerken vanaf het midden van de jaren 1980. De 
afrekening met de conservatieve benadering van opera en de nadruk op 
de volle theatrale mogelijkheden van het genre, moeten zeer 
stimulerend zijn geweest voor potentiële operacomponisten. Parallel 
met deze tendens opende de verschuiving van ‘opera’ naar het minder 
met conventies beladen ‘muziektheater’ nieuwe esthetische 
mogelijkheden. Niettemin zijn slechts zeer weinig composities uit deze 
lijst rechtstreeks besteld door de Vlaamse opera of De Munt. De 
invloed van deze revolutie in de artistieke en esthetische positie van de 
operahuizen op de productie van nieuwe muziek, is daarom wellicht 
eerder van onrechtstreekse aard. Dat brengt ons bij de tweede factor in 
de bloei van nieuw muziektheater vanaf de jaren ’80: de opkomst van 
verscheidene zeer actieve kleinschalige muziektheatergezelschappen. 
 
Deze gezelschappen kan je best omschrijven als kleine productiehuizen 
die jaarlijks een aantal muziektheaterproducties maken. Zij hebben 
doorgaans geen eigen zaal en hebben geen permanent team van 
muzikanten en zangers in dienst. Dat maakt dat iedere productie vereist 
dat er een cast en orkest worden samengesteld en dat andere zalen 
moeten worden overtuigd de productie in hun programmatie op te 
nemen. Terwijl dit een grote mate van flexibiliteit geeft, maakt het de 
muziektheatergezelschappen ook afhankelijk van de samenwerking met 
andere partners op het terrein, zoals concertzalen, muziekfestivals en 
operahuizen om producties op te voeren, of met ensembles, koren en 
orkesten om muzikanten te leveren. Het resultaat is een hecht netwerk 
van allianties en coproducties, waarin de muziektheatergezelschappen 
vaak fungeren als drijvende kracht, die partners uit het hele 



professionele Vlaamse (en de laatste jaren steeds meer ook het 
buitenlandse) veld van theater en muziek weten te mobiliseren. 
Alhoewel er nog veel interessante en soms vrij specifieke 
gezelschappen bestaan hebben of nog steeds bestaan, zoals Leporello, 
Opera Mobile of Pantalone (het laatste mikt op een letterlijk extreem 
jong publiek), zullen hier drie ‘grotere’ gezelschappen onder deze 
‘kleine’ huizen meer in detail besproken worden, bij wijze van 
voorbeeld. Dat zijn Transparant, LOD and Walpurgis. 
 
De missie van het Antwerpse Muziektheater Transparant (voorheen 
‘Kameropera Transparant’) was lange tijd om opera op kleinere schaal 
te brengen, met bijzondere aandacht (maar niet exclusief) voor 
hedendaags repertoire, waaronder ook Vlaamse componisten, maar niet 
uitsluitend. (Zo had Transparants faam in de jaren 1990 veel te danken 
aan hun producties van nagenoeg het volledige muziektheateroeuvre 
van Peter Maxwell Davies). Aanvankelijk lag hun focus vooral op 
kameropera, maar de laatste jaren is Transparant steeds meer 
geëvolueerd naar meer eclectische vormen van muziektheater. 
Interessant in dat verband is dat Transparant langetermijn-
samenwerkingen heeft opgezet met Vlaamse componisten. Deze aanpak 
laat de componisten toe om verschillende zaken uit te proberen en om 
hun muziektheaterinstincten geleidelijk aan te scherpen doorheen 
verschillende composities en producties. Wim Henderickx en Eric 
Sleichim zijn uitstekende voorbeelden van componisten die zo de kans 
hebben gekregen om een ruim muziektheateroeuvre uit te bouwen 
tijdens hun ‘residentie’ bij Transparant . Met Joachim Brackx en 
Annelies Van Parys is recent een nieuwe generatie componisten 
geïntegreerd in deze formule. 
 
LOD (voorheen ‘Het Muziek LOD’) ging aanvankelijk van start met 
minder uitgesproken ‘opera’-achtige ambities – hun naam staat voor 
Lunch Op Donderdag: de reeks vernieuwende lunchconcerten die de 
oorspronkelijke aanleiding waren voor de oprichting van het 
gezelschap. Algauw begonnen ze echter muziektheatervoorstellingen te 

ontwikkelen. Alweer is, net als bij Transparant, de hechte 
samenwerking met artiesten, inclusief componisten in residentie, 
cruciaal voor LOD. Hun doorbraak volgde met de producties die 
componist Dick Van der Harst maakte samen met regisseur en 
toneelauteur Eric De Volder, zoals Diep in het Bos en Zwarte Vogels in 
de Bomen. Naast Van der Harst, werden eveneens Jan Kuijken, 
Dominique Pauwels en Kris Defoort componisten in residentie van 
LOD. Interessant is dat bij LOD deze componisten niet enkel de 
gelegenheid hebben om aan muziektheaterproducties te werken, maar 
ook meer concert-gerichte stukken kunnen maken. De achtergrond van 
deze componisten ligt opvallend vaak buiten de klassieke muziek. Van 
der Harst – zelf een bandoneonspeler – is geïnteresseerd in alle soorten 
wereldmuziek, zoals ook uit zijn transculturele Huis van de Verborgen 
Muziekjes blijkt. Kris Defoort was, ondanks zijn 
conservatoriumopleiding als klassieke componist, het best gekend als 
jazzpianist, arrangeur en componist. In het bijzonder het voorbeeld van 
Defoort is merkwaardig, omdat zijn werk bij LOD het hele palet 
bestrijkt van jazz-gerelateerde projecten over klassieke concertwerken 
tot en met zijn opera The Woman who Walked into Doors, die lovende 
kritieken oogstte als één van de mijlpalen van het Vlaamse 
muziektheater. Het valt op omwille van het vernieuwende dramatische 
concept (een gezongen en gesproken monoloog met de antwoorden van 
de andere personages enkel virtueel op het podium aanwezig in de 
vorm van computer-projecties van teksten en beelden) en omwille van 
de fundamentele combinatie van jazz en hedendaags-klassieke 
elementen in Defoorts partituur. Het engagement om zulk een 
ambitieus operaproject op te zetten met een componist die op het 
moment dat zijn residentie begon geen enkele reputatie als klassieke 
componist genoot, is een onderneming die maar weinig operahuizen 
zouden aandurven. Het toont welk soort dynamische en licht 
avontuurlijke aanpak LOD, net als de andere ‘kleinere’ spelers, 
binnenbracht in de Vlaamse muziektheaterwereld. Het is uit zulke 
innovatieve impulsen dat de hele scène voordeel weet te halen. 
 



Terwijl LOD en Transparant het hele gamma aan producties bestrijken 
van zeer kleine tot reguliere opera-achtige, heeft Walpurgis zich sinds 
de oprichting in de vroege jaren 1990 gehouden aan een zeer specifiek 
concept van kleinschalig muziektheater. Voor hen is het verschil tussen 
opera en muziektheater immers meer dan enkel een terminologische 
kwestie. Walpurgis specialiseert zich daarom in muziektheater dat 
doelbewust andere richtingen opzoekt dan de klassieke modellen. Hun 
doel is om meer onconventionele versmeltingen van muzikale en 
theatrale elementen tot stand te brengen. Een zekere eclectisch esthetiek 
is daarbij nooit veraf, zoals bij uitstek blijkt in het werk van componist 
Peter Vermeersch, wiens muziektheaterwerken (zoals zo veel van zijn 
muziek) erin slagen elementen te bundelen uit rock, jazz, cabaret en 
andere niet-klassieke idiomen. De verrassende mix van elementen 
wordt duidelijk nog versterkt door de theatrale aspecten en de keuze 
van libretto. 
 
Hoewel deze huizen hun activiteiten begonnen op een domein dat niet 
werd bediend door de operahuizen, heeft hun succes op zijn beurt de 
werking van de operahuizen gestimuleerd. Daadwerkelijk bleek dat de 
ervaring die veel Vlaamse componisten konden opdoen bij deze 
kleinere organisaties hen toeliet om naar steeds ambitieuzere werken te 
evolueren, die anders nooit tot stand hadden kunnen komen. Je zou 
kunnen stellen dat deze kleinere organisaties het muziektheater binnen 
het bereik hebben gebracht van een groot aantal Vlaamse componisten. 
De ruimte voor experiment en voor het ontwikkelen van een eigen 
muziektheater-‘stijl’ die deze componisten werd geboden, bracht hen 
ook onder de aandacht van grote operahuizen en in enkele gevallen ook 
van internationale partners. Vanaf de late jaren 1990 bleken de 
operahuizen enthousiast en bereid om enkele van deze producties in 
hun eigen programmatie op te nemen. Bijvoorbeeld, wanneer LOD Kris 
Defoort’s The Woman who Walked into Doors creëerde, was De Munt 
één van de coproducenten. Op vergelijkbare wijze vond Transparant 
bereidwillige coproducenten voor Wim Henderickx’ opera’s The 

Triumph of Spirit over Matter (De Munt) en Achilleus (Vlaamse 
Opera). 
 
Met de operahuizen en de sterke traditie van kleinere initiatieven zijn 
de voornaamste initiatiefnemers voor de creatie van nieuw 
muziektheater opgesomd. Niettemin is er nog één bijzondere soort 
organisator die als catalysator heeft gefungeerd voor de creatie van 
muziektheater, vooral dan in de periode voor 1990. De televisie (en in 
mindere mate ook radio) namen althans in die periode hun taak als 
culturele instelling vrij ernstig. Dit ging zo ver dat de Nederlandstalige 
afdeling van de nationale omroep daadwerkelijk nieuwe opera’s 
bestelde die waren geconcipieerd als ‘televisie-opera’s’. Zo kregen Jef 
Maes (De Antikwaar, 1959), David Van de Woestijne (Le débat de la 
folie et de l'amour, 1959/De zoemende muzikant, 1969), Marc 
Liebrecht (Parking, 1960), Frédéric Devreese (Le cavalier bizarre, 
1976), Frederik Van Rossum (De Soldaat Johan, 1983) en Frans 
Geysen (Orpheus is in ons, 1988) allemaal een opdracht om een opera 
te schrijven voor dit specifieke medium. Het hoogtepunt van dit 
fenomeen lag rond 1959-1960, toen televisie (althans in Vlaanderen) 
nog geen wijdverspreid medium was. De spraakmakende 
muziektheaterwerken voor de radio van Louis De Meester (waaronder 
zijn innovatieve De Verzoeking van Sint Antonius) ontstonden niet 
toevallig in dezelfde periode. 
 
Opera versus muziektheater: enkele stilistische evoluties 
Het Vlaamse muziektheater heeft in de tweede helft van de 20ste eeuw 
een grondige verandering doorgemaakt. Het verbreden van de term 
‘muziektheater’ kan gezien worden als een belangrijke indicatie van de 
bevrijdende werking die van deze beweging uitging. De mogelijkheden 
die ontstonden voor componisten om zich met muziektheater bezig te 
houden zonder te hoeven teruggrijpen naar de 19de-eeuwse conventies 
worden weerspiegeld in de dynamische en creatieve 
muziektheaterscène die vorm kreeg vanaf het midden van de jaren 
1980. 



De operette, het emblematische genre van de romantische bourgeois-
cultuur dat nog steeds bloeide in de eerste helft van de eeuw, werd 
tegen het einde van de 20ste eeuw bijna volledig verschoven naar het 
amateurcircuit (een occasionele Fledermaus of Orphée aux enfers in de 
Vlaamse Opera of De Munt buiten beschouwing gelaten). Het verval 
van het genre wordt weerspiegeld in de bijna volledige afwezigheid van 
nieuw gecomponeerde operettes in deze lijst. Enkel componisten van 
een oudere generatie als Willy Ostijn en Marcel Poot gaan nog korte 
tijd door met dit genre. De leemte die door het verdwijnen van de 
operette van de grote podia is gelaten, lijkt gecompenseerd te worden 
door de opkomst van de musical. De musicalafdeling van het 
Koninklijk Ballet van Vlaanderen heeft inspanningen geleverd om dit 
genre in Vlaanderen voet aan de grond te geven en verscheidene grotere 
commerciële producenten volgen tegenwoordig in hun voetstappen. De 
evoluties op Broadway en in de West End naar musicals met ernstige 
onderwerpen en ambitieuze dramatische intenties in plaats van zuiver 
amusement, zijn ook overgenomen in Vlaanderen. Dirk Brossé, de 
meest succesvolle Vlaamse componist van musicals heeft zulke 
onfrivole onderwerpen gekozen als het proces van Sacco en Vanzetti 
(Sacco en Vanzetti, 1996) of het leven van de schilder  Rembrandt 
(Rembrandt, de musical, 2005). Bovendien zijn veel werken in deze 
lijst aangeduid als ‘kindermusical’ of ‘jeugdmusical’, wat aangeeft dat 
het genre populair is en aan invloed wint. 
 
Zoals hierboven is uitgelegd, neemt de evolutie van muziektheater in 
Vlaanderen een belangrijke wending in het midden van de jaren 1980. 
Dat gaat samen met een grondige esthetische ontwikkeling: een 
evolutie weg van het conformisme van romantische (opera-)conventies 
naar nieuwe manieren om muzikale en theatrale elementen te 
verbinden. Die polariteit verdeelt de componisten (of soms zelfs 
composities) in twee fundamentele categorieën. Aan de ene kant zijn er 
de traditionalisten (die in termen van stijl niet noodzakelijk 
conservatieve componisten hoeven te zijn) die verder werken binnen de 
grenzen van de traditionele operagenres en –idiomen. Aan de andere 

kant staan de componisten die bewust bijdragen aan de ontwikkeling 
van nieuwe richtingen. Uiteindelijk zou die tweede categorie erin 
slagen zelf een bescheiden traditie te creëren: een soort van 
archetypisch ‘muziektheater’ waarvan het eclecticisme zowel op de 
interactie tussen dramatische en muzikale componenten slaat, als op de 
muzikale stijl zelf. De opkomst van de kleinere 
muziektheatergezelschappen die hierboven is vermeld heeft er zeker toe 
bijgedragen dat deze ‘alternatieve’ traditie vaste voet aan de grond heeft 
gekregen als belangrijke stroming in de Vlaamse nieuwe muziek. 
 
De output van muziektheaterwerken in de jaren 1950 en ’60 is nog 
grotendeels conservatief van stijl. De generatie componisten die rond de 
eeuwwisseling geboren zijn, houdt niet enkel vast aan traditionele 
vormprincipes, maar schrijft ook in een idioom dat laat-romantisch 
genoemd kan worden, vaak met impressionistische en/of 
modernistische elementen, zoals het geval is bij Renaat Veremans, 
Marcel Poot of Jef Maes, en zelfs bij wat jongere componisten 
waaronder David Van de Woestijne en Vic Legley. Zoals het geval is 
met de Vlaamse symfonische muziek uit dezelfde periode, voltrekt de 
integratie van invloeden uit de internationale ontwikkelingen in de 
nieuwe muziek zich slechts geleidelijk. Een gematigde impuls van het 
modernisme (Stravinsky, Bartók, Hindemith) komt meer op de 
voorgrond in de muziek van de generatie geboren in de jaren 1920: Jef 
Van Durme, Frédéric Devreese, Peter Cabus en Peter Welffens. Een 
interessante uitzondering op dat traditionalisme is de ‘radiofonische 
opera’ De Grote Verzoeking van Sint Antonius (1957) van Louis De 
Meester. Hoewel De Meesters muzikale idioom in het algemeen niet 
fundamenteel verschilt van dat van zijn tijdgenoten – in dit geval een 
mengeling van neoklassieke en expressionistische elementen – 
integreert deze voorstelling vrij eclectische elementen (het meest 
opvallend is een koor van duivels die jazz zingen!) en wordt er 
uitgebreid gebruik gemaakt van elektronische muziek. De hallucinaties 
van de heilige die in bekoring wordt gebracht, boden De Meester een 
goede aanleiding om verschillende strategieën voor muzikale 



vervreemding uit te werken, die de onwerkelijke sfeer van de visioenen 
kan benadrukken. Het feit dat dit werk was gemaakt voor de radio 
maakte het technisch mogelijk om een grote aandeel van elektronische 
muziek in de opera op te nemen. 
 
Terwijl deze relatief traditionele benadering van het genre werd 
voortgezet tijdens de jaren ’60 en ’70, ontstonden er andere ideeën bij 
een jongere generatie, geïnspireerd door de internationale 
experimentele bewegingen en door de politieke oproer van 1968. Jonge 
radicalen als Boudewijn Buckinx, Raoul De Smet, Jan Rispens en Mark 
De Smet brachten muzikale experimenten, sociaal bewustzijn en andere 
muzikale vernieuwingen naar het Vlaamse muziektheater. (Later 
zouden Godfried-Willem Raes, Moniek Darge en nog later ook enkele 
van Raes’ leerlingen zoals Barbara Buchowiec, Sebastian Bradt of 
Xavier Verhelst, doorgaan met het geven van radicalere experimentele 
impulsen.) Maar deze inspanningen waren niet meer dan occasionele 
uitbarstingen van stilistische onvrede. Opera (net als alle andere 
gevestigde klassieke genres) werd door de jonge avant-garde nog steeds 
argwanend onthaald. Dat maakt dat de (langzaam dalende) productie 
van opera’s tot het einde van de jaren 1970 het bijna exclusieve domein 
zou blijven van de oudere generaties componisten. 
 
Wanneer de esthetische principes van de operahuizen drastisch 
begonnen te veranderen, raakten de jongere componisten tenslotte wel 
actief geïnteresseerd in muziektheater. Gerard Mortiers inspanningen 
om de internationale tendens van een meer theatrale aanpak van opera 
ingang te doen vinden in de Vlaamse operahuizen viel samen met een 
meer internationale oriëntatie van de componisten. Waar de oudere 
generatie een voorkeur voor eerder locale onderwerpen aan de dag 
legde, kozen de jongere generaties meer voor universele of 
internationale onderwerpen. Vic Legley’s De Boer die sterft (1950), 
Frédéric Devreeses Willem Van Saeftinghe (1962) of Peter Welffens’ 
Stroppe la Corde (1964) en zelfs nog Willem Kersters’ Baas 
Gansendonck (1981), werden gevolgd door zulke on-Vlaamse 

thematiek als Raoul De Smets Ulrike (1978 – geïnspireerd door het 
leven van de Rote Armee Fraktion-terroriste Ulrike Meinhof), of André 
Laportes Das Schloss (1980-85 – een bewerking van Kafka’s boek). 
André Laportes opera kan ook vrij letterlijk beschouwd worden als een 
werk dat de Vlaamse context tracht te ontvluchten, vermits het op 
muzikaal vlak aansluiting vindt in de voetsporen van Richard Wagner, 
Richard Strauss en vooral Alban Berg. De zeer expressieve muziek 
omvat ‘Leitmotive’ en een algemeen streven naar strakke motivische 
samenhang, terwijl de zangstijl het volledige gamma van post-
wagneriaanse mogelijkheden bestrijkt: lyrische passages, 
‘Sprechgesang’ en ‘Sprechstimme’ alterneren. 
 
Vanaf het midden van de jaren ’80 blijft de traditionalistische 
benadering vooral uitgesproken in grootschalige opera’s. Deze traditie 
is, ondanks alle expressionistische kenmerken, nog zeer herkenbaar in 
Das Schloss. Piet Swerts opteert voor een meer neoromantische stijl, 
vol allusies op 19de-eeuwse opera’s in zijn Les Liaisons Dangereuses 
(1995, een opdrachtwerk van de Vlaamse Opera), gebaseerd op de 
roman van Choderlos de Laclos. Luc Brewaeys had zijn 
muziektheaterdebuut gemaakt met Antigone, een uitstekend voorbeeld 
van de on-opera-achtige tendens van ‘muziektheater’ in Vlaanderen. 
Voor zijn eerste ‘echte’ opera L’uomo dal fiore in bocca (2006 – net als 
Das Schloss in opdracht van De Munt) greep Brewaeys terug naar een 
rechtlijnige realistische vertelling, gebaseerd op een toneelstuk van 
Luigi Pirandello. De enige muzikale afwijking van de opera-conventies 
in L’uomo dal fiore in bocca, is de prominente rol van de tuba solo, die 
doorlopend optreedt als een soort van (vrij virtuoze) solist - een 
intrumentale tegenhanger voor de emoties van de protagonist. In Luc 
Van Hoves La Strada (2007, een opdracht van de Vlaamse Opera), kiest 
de componist de gelijknamige film van Federico Fellini als bron en 
neemt daar vervolgens de realistische, lineaire plot uit over. Een sterk 
uitgewerkte orkestpartij brengt voortdurend intensieve motivische 
ontwikkeling aan die de basis vormt voor de declamatorische zangstijl. 
Hoewel deze vier opera’s vasthouden aan traditionele benaderingen van 



het genre, zij het met originele accenten zoals Brewaeys’ hybride 
combinatie van een kameropera met een tubaconcerto of Van Hoves 
trouw aan de elliptische chronologie van de plot uit het filmscript, toch 
refereren hun muzikale stijlen naar zeer uiteenlopende contexten, 
variërend van de romantische traditie tot spectralisme. 
 
Aan het andere uiteinde van het spectrum, toont het repertoire een 
groeiende tendens naar alternatieve vormen van muziektheater. Een 
zeer sterke trend in Vlaanderen bestaat uit wat men best zou kunnen 
omschrijven als een eclectische ‘muziektheater’-traditie. Deze trend 
houdt deels verband met de internationale evoluties in de richting van 
kleinschalig muziektheater en het zoeken naar alternatieven voor de 
opera-conventies, maar voor een deel lijkt het ook heel bewust de 
muzikale mogelijkheden zo ver mogelijk open te breken. Nu al, zijn 
verschillende gezelschappen die structurele subsidies krijgen als 
‘muziektheater’-gezelschappen, zoals Compagnie Kaiet, Theater De 
Spiegel en Braakland/Zhe Building, in feite meer begaan met vormen 
van muziektheater die buiten het domein van de klassieke of ‘kunst’-
muziek vallen, dat in dit overzicht aan bod komt. 
 
Peter Vermeersch kan gelden als een uitstekend voorbeeld van een 
componist die een groot gevoel voor muzikale verscheidenheid heeft 
weten te combineren met alternatieve benaderingen van muziektheater. 
Als stichtend lid van het ensemble Maximalist!, waren Vermeersch’ 
vroegste werken beïnvloed door minimal music, maar zijn muzikale 
smaken hebben hem sindsdien evenzeer in talrijke andere richtingen 
geleid. De stijl van de ensembles die hij oprichtte, geven een indicatie 
van hoe ver die verscheidenheid wel reikt: funk met X-legged Sally, 
rock met A Group en tegenwoordig jazz met zijn big band Flat Earth 
Society. Vermeersch voegt al deze (en andere) invloeden samen in een 
uitgesproken eigentijdse stijl die schippert tussen de compositorische en 
formele subtiliteiten van hedendaagse muziek en de meer toegankelijke 
ritmische en melodische ‘drive’ van de niet-klassieke stijlen. In De 
oplosbare vis (1994) en in Charms (2001), zet Vermeersch de absurde 

teksten van respectievelijk Josse De Pauw en de Russische dichter 
Daniil Charms, in cabaret-achtige songs die soms verrassende 
wendingen, inventieve instrumentatie en groteske details meekrijgen. 
Deze producties alterneren systematisch tussen acteren en zingen. Zijn 
meest ambitieuze muziektheaterwerk toont een gelijkaardige 
afwisseling tussen de theatrale en muzikale componenten. In 
Heliogabal (2003) is het onderwerp – het decadente leven van de 
Romeinse keizer – niettemin ambitieuzer en zijn de dimensies veel 
groter, met een uitgebreide cast en met de Flat Earth Society als orkest. 
 
Veel componisten volgen de tendens om nieuwe manieren te 
ontwikkelen om muziek en theater te combineren, zoals dat door het 
voorbeeld van Vermeersch belichaamd wordt. Zijn voormalige 
Maximalist-collega Walter Hus, bijvoorbeeld, maakte een 
muziektheater-trilogie van drie bewerkingen van drama’s van 
Shakespeare door de iconoclastische theatermaker Jan Decorte: 
Meneer, de zot en tkint (2000), Bloetwollefduivel (2001) en Titus 
Andonderonikustmijnklote (2002). De pseudo-naïeve, bijna 
kinderachtige taal die Decorte gebruikte, wordt weerspiegeld in een 
low-profile aanpak van de enscenering, net als in een soort van 
muzikale eenvoud door het ontwikkelen van kernachtige motieven en 
door al te dramatische wendingen te vermijden. Symptomatisch voor 
deze aanpak is de laatste opera van die trilogie, Titus 
Andonderonikustmijnklote die volledig uitgevoerd wordt door de – 
meestal ongeschoolde – stemmen van de muzikanten die tegelijk hun 
instrumenten bespelen. De pure essentie van muziektheater, gebracht 
met een minimum aan middelen, weerspiegelt daar de weloverwogen 
eenvoud van de tekst, in een poging om muziektheatrale zuiverheid te 
vinden. Op gelijkaardige wijze creëerde de samenwerking tussen 
componist Dick Van der Harst en librettist en regisseur Eric De Volder 
een intrigerende combinatie van (alweer stilistisch eclectische) muziek 
en theater in Diep in het bos (1999), Vadria (2000) en Zwarte Vogels in 
de bomen (2002). 
 



Het archetype van kleinschalige en niet-traditioneel muziektheater 
wordt zelfs min of meer een dominante stroming. Het trekt 
componisten aan die ernaar streven niet-klassieke elementen in hun stijl 
te integreren, zoals Frank Nuyts, Koen Dejonghe (in zijn opera Ket 
(2001) is het muzikale materiaal georganiseerd volgens de principes 
van pitch class set-manipulaties, die merkwaardig genoeg de integratie 
van openlijke allusies naar rap en rock allerminst in de weg staan), 
Chris Carlier, Koen Van Roey, Geert Waegeman of Jan Kuijken. Maar 
ook componisten die dichter in de buurt van hun klassieke achtergrond 
blijven, dragen enthousiast bij tot dit type muziektheater. Daaronder 
vallen onder meer Petra Vermote, Peter Swinnen, Eric Sleichim en 
Wim Henderickx. 
 
De opkomst van het postmodernisme betekent een belangrijke factor in 
de ontwikkeling van de ‘kleinschalige’ varianten van muziektheater. 
Inderdaad blijkt een belangrijk aantal bijdragen aan dit genre afkomstig 
te zijn van componisten die de operaconventies op een meer ironische 
wijze bekritiseren. Hun werken bevatten doorgaans tonaal of diatonisch 
materiaal, referenties naar bestaande muziek en het soort onderwerpen 
dat zich van nature lijkt te lenen voor een mild humoristische aanpak 
van muziekdramatische archetypen. De bekendste en zeker de meest 
productieve onder deze postmoderne componisten is Boudewijn 
Buckinx, al kunnen Johan De Smet, Frank Agsteribbe, Frank Nuyts en 
Lucien Posman evengoed aangewezen worden als vertegenwoordigers 
van deze tendens. Misschien wel de meest uitgesproken 
gemeenschappelijke factor in hun muziektheaterwerk, is hun 
subversieve gebruik van humor. Johan De Smets Het rattenkasteel 
(1984) is een bewerking van een album uit de populaire stripreeks 
‘Nero’. Titels als Lucien Posmans Hercules Haché (1991 – met als 
ondertitel ‘het avontuur van een professor’) knipogen naar een burlesk 
vertrekpunt. 
 

*** 
 

De scheiding tussen de traditionele opera en de nieuwe ‘muziektheater’ 
tendensen (die vaak samenvalt met het onderscheid tussen 
grootschalige en kleinschalige producties) heeft een diepgaande invloed 
gehad op het Vlaamse muziektheaterlandschap sinds de jaren 1950. De 
opvallendste vaststelling in dat verband is dat de dynamische 
aanwezigheid van de ‘kleinere’ muziektheatergezelschappen een 
cultureel klimaat heeft tot stand gebracht waarin jonge componisten 
opnieuw steeds sterker aangetrokken worden door de mogelijkheden 
die muziektheater biedt. Dit kan worden afgeleid uit de steeds 
toenemende output van de laatste twee decennia. 
 
Niettemin sluiten die twee stromingen elkaar niet noodzakelijk uit. 
Recent blijken er componisten te zijn die met beide types van 
producties aan de slag gaan: hetzij meer traditioneel ‘opera’-achtig, 
hetzij meer experimenteel ‘theatraal’, al naar gelang de omvang en 
noden van het werk in kwestie. Het toenemende aantal samenwerkingen 
en coproducties tussen de ‘onafhankelijke’ muziektheatergezelschappen 
en de operahuizen, bewijst verder hoe het hele Vlaamse 
muziektheaterveld voordeel haalt uit de dynamische evoluties. Eén 
recent voorbeeld van hoe die tendensen kunnen met elkaar in verband 
staan en versmelten, mag hier dienen als passend besluit van dit 
overzicht. 
 
Wim Henderickx valt op als een van de uitgesproken recente 
‘specialisten’ van muziektheater in Vlaanderen, met zes werken 
gecomponeerd sinds 1998. Zijn langdurige residentie bij Transparant 
heeft zeker geholpen om zulk een doorgedreven relatie met 
muziektheater op te bouwen. Tegelijk toont zijn evolutie als 
muziektheatercomponist een interessante verschuiving in zijn 
benaderingen en ideeën, van meer traditionele vormen, terug naar vrij 
radicaal kleinschalig ‘muziektheater’. Zijn eerste werk in dit genre was 
Behouden Stem (1998), een zeer kleinschalig werk dat acteren en film 
integreerde en slechts was geschreven voor één actrice/zangeres en 
twee percussionisten. De muziek, deels afgeleid van een madrigaal van 



Monteverdi, behield een vrij autonome rol, eerder alternerend dan in 
interactie met de film en het acteren. Terwijl die benadering perfect in 
de lijn lag van de nieuwe ‘muziektheater’-tendensen van dat moment, 
was Henderickx’ tweede werk, The Triumph of Spirit over Matter 
(1999), een veel conventionelere opera. Een plot over manipulatie en 
bedrog in en rond een kunstgalerij inspireerde de componist om een 
laat-20ste-eeuwse opera buffa te schrijven. Enkel de slotscène 
doorbreekt het snelle tempo van het werk en voegt, onverwacht, een 
element van introspectie en zelfs metafysische of spirituele sereniteit 
toe. Een gelijkaardige strategie verschijnt aan het slot van Achilleus 
(2002), een operaversie van de Illias van Homeros, bedoeld voor een 
jeugdig publiek. Daar wordt de rechtlijnige gang van het verhaal plots 
losgelaten in de slotscène waar het ‘Requiem van de gevallen helden’ 
een diep plechtige meditatie over oorlog en vrede biedt. 
 
Dat zulke abrupte muzikale afwijkingen van de voorafgaande ‘drive’ 
van het werk opduiken, zou het overwicht van zulke metafysische en 
zelfs meditatieve aspecten in Henderickx’ latere muziektheaterwerken 
kunnen aankondigen. Het begin van Henderickx’ carrière werd 
gedomineerd door zijn interesse in Oosterse muziek en spiritualiteit. In 
Void/Sunyata (2007), een werk dat deel uitmaakt van zijn ‘Tantrische 
Cyclus’, tracht Henderickx deze Oosterse inspiratie te verzoenen met de 
muziektheatertaal. De meditatieve and introspectieve aard van het werk 
wordt vrij sterk. Void/Sunyata is een door en door abstract werk, 
ontdaan van alle narrativiteit, met stemmen en instrumenten die 
georganiseerd zijn in een zuiver muzikale dialoog, georganiseerd rond 
emblematische boeddhistisch/tantristisch spirituele begrippen. 
Niettemin blijft de fysieke dimensie van het werk essentieel, zoals de 
verdeling van muzikanten over het podium en de ‘surround sound’ van 
de elektronica aantoonden. Bij de creatie van het werk benadrukte 
Henderickx hoezeer het concept van muziektheater essentieel bleef 
voor hem, ondanks de verregaande abstractie. Op die wijze lijkt hij het 
operamodel te hebben verlaten voor een bijna experimentele 
herconfiguratie van de relatie tussen muziek en theater. Merkwaardig 

genoeg, zou Henderickx door expliciet een abstract metafysisch thema 
te behandelen, een aanmoediging gevonden kunnen hebben in Karel 
Goeyvaerts’ enige opera Aquarius (1992 – zie hierboven). Ofschoon 
Goeyvaerts ruimere vocale en orkestrale middelen inzet, toont zijn 
symbolische voorstelling van de evolutie van de maatschappij naar een 
(utopisch) tijdperk van spirituele gelukzaligheid een gelijkaardige 
combinatie van muzikale abstractie met metafysische doelstellingen. 
 
 
[MAARTEN BEIRENS] 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. BESPREKING VAN EEN AANTAL 
WERKEN 



RAOUL DE SMET (1936) 
Ulrike, een antieke tragedie (1979), libretto door Leo Geerts 
 
Aanvankelijk ontstond Ulrike als zuiver theater, in de sociaal-politiek 
geëngageerde stijl die wel meerdere toneelstukken van Leo Geerts 
kenmerkt. Gezien de grote populariteit van mengvormen in de jaren 
’70, werd naderhand ook componist Raoul De Smet bij dit project 
betrokken. Deze leverde hiermee zijn eerste opera af, waarvan de 
première plaatsvond in maart 1978 te Antwerpen. Een tiental jaar later 
herschreef de componist het geheel voor een groter ensemble, waarmee 
een tweede, muzikaal verrijkte versie van Ulrike tot stand kwam. 
 
Het thema van de Baader-Meinhof-groep was dan ook in de jaren ’80 
nog steeds zeer actueel. Het schuldcomplex dat deze mensen ervoeren 
over hun eigen welvaart tegenover de schrijnende levenstrijd van o.m. 
Palestijnen en Vietnamezen, zette hen aan tot gewelddadige acties 
jegens West-Duitse en Amerikaanse gezagsdragers. Een aloude paradox 
komt zo naar boven: het morele dilemma tussen enerzijds de wet, de 
dagelijkse belangen en behoeften van een mens, en anderzijds het 
streven naar hogere waarden, dogma’s en ideologieën, door velen als 
utopieën bestempeld. Ook  Sophocles’ tragedie Antigone gaat terug op 
een zelfde tweestrijd. Ulrike en Antigone delen daarbij één 
fundamentele zekerheid, namelijk dat de bestaande orde illegitiem is. 
Voor Ulrike was dat de naoorlogse, neo-kapitalistische orde, die zij 
verwierp in naam van het oudchristelijke rechtvaardigheidsbegrip. Met 
Ulrike, een antieke tragedie schetst Geerts geen alleenstaand feit in de 
geschiedenis, maar kaart hij een universele, reeds eeuwen bestaande 
problematiek aan. 
  
De omstredenheid rond deze opera was niettemin groot. Niet alleen 
vormde de terrorismethematiek een taboe, maar meer nog vreesde men 
een mythologisering van deze figuren in een genre als dat van de opera. 
Volgens Geerts kon de historische en morele betekenis van Baader-

Meinhof echter niet beter worden weergegeven dan door middel van de 
uitvergroting van hun gevoelens en bedoelingen, wat zowel tragedie als 
opera tot de genres bij uitstek maakte. Ulrike werd door Geerts dan ook 
geconcipieerd als een klassieke tragedie in vijf bedrijven, voorafgegaan 
door een proloog. Het libretto bestaat uit een aaneenschakeling van 
scherpe citaten, extremistische slogantaal en metaforische grootspraak, 
het geheel gekenmerkt door een enorme gevoelsgeladenheid. Talrijke 
krantenartikels, manifesten van de RAF, alsook teksten van Ulrike zelf, 
vormden de grond van waarop Geerts vertrok. Het overweldigende, 
bijna bombastische resultaat kon slechts werken door het in evenwicht 
te brengen met een genuanceerde, maar op vele plaatsen even 
dramatische muziek. 
 
Gezien de focus op Ulrike Meinhofs innerlijke gedachtegang – 
evoluerend van zelfbewuste journaliste naar actieve terroriste –, gaat 
het hier eerder om een beschouwende, niet-actie opera. De Smet zelf 
spreekt van een “niet-burgerlijke” opera, in de lijn van Stravinsky’s 
operaoratorium Oedipus Rex. Het geheel geeft dan ook veeleer een 
statische indruk. De vijfdelige tragediestructuur wordt overschaduwd 
door een doorgecomponeerde muzikale lijn, al blijft een 
overkoepelende macrostructuur steeds duidelijk waarneembaar. De 
componist wendde een dodecafonische grammatica aan, die hij echter 
op zeer vrije manier hanteert. In wezen gaat de basisreeks terug op re 
klein, maar ook atonale, bitonale en modale verwerkingen ervan zijn 
mogelijk, dit meestal in functie van tekstexpressieve redenen. 
 

 
muziekvoorbeeld 1 

 
De vijf multi-instrumentalisten van de eerste versie werden in 1987 
vervangen door een vijftienkoppig ensemble, waarvan de aparte spelers 
vaak solistisch worden opgesteld en op contrapuntische wijze met de 
zangers in dialoog treden. Op andere plaatsen vormen ze kleine 



ensembles op zich. De zes personages houden in hun zanglijnen steeds 
het midden tussen Sprechgesang en belcanto. Op cruciale punten 
vormen ze allen tezamen een spreekkoor, en ook louter gesproken 
dialogen komen veelvuldig voor. Elk bewegen ze zich echter binnen 
een zeer eigen muzikaal domein, dat zowel door hun vaste 
begeleidende instrumenten als door hun vocale discours wordt 
afgetekend. Ook de vermenging van verschillende muziekgenres – 
gaande van letterlijke citaten uit het klassieke repertoire, tot jazzy 
pastiches en volks getinte melodieën – ligt in het verlengde van deze 
karaktertekening. Waar Ulrike aarzelend haar ietwat archaïsche 
melodische lijnen à la Purcell inzet, daarbij begeleid door de zachte 
klanken van blokfluiten en klavecimbel, spreekt haar echtgenoot Klaus 
op plechtige toon tegen haar in, op zijn beurt bijgestaan door de 
ernstige cello en de zware trombone. 
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Toch zal Ulrike niet meer tot inkeer kunnen worden gebracht. Haar 
dood is, zoals die van zovele, onvermijdelijk. Ook in De Smets tweede 
opera, Vincent, apologie van een schilder (1988-89), staat dit sterven 
centraal. De dood is hoofdmotief en tegelijk eeuwig kritiekpunt binnen 

het operagenre. Er is geen ander genre dat zijn helden zo vaak, zo lang 
en zo dramatisch laat sterven. Het is in deze traditie dat ook De Smet 
zich wil plaatsen. Ulrike is een opera pur sang, doch in de uniciteit van 
zijn eigen tijd. Of zoals Geerts het stelt: opera is hier geen melodrama, 
maar een tijdsdocument. 
 
 
[PAULINE DRIESEN] 
  



KRIS DEFOORT (1959) 
The Woman Who Walked Into Doors (2001), een opera voor sopraan, 
actrice en videoscherm, op een libretto van Guy Cassiers en Kris 
Defoort 
 
Kris Defoorts ‘opera voor sopraan, actrice en videoscherm’ in een regie 
van Guy Cassiers is een muziektheaterstuk in de zuiverste zin van het 
woord: de verschillende kunstvormen die er gebruikt worden, 
vermengen zich organisch tot een krachtig dramatisch en overtuigend 
kunstwerk dat zowel door critici als publiek geprezen werd. 
 
Het werk is gebaseerd op een novelle met dezelfde titel van de hand 
van de Ierse schrijver Roddy Doyle. Het is geschreven in een vrij 
directe spreektaal. In de novelle vertelt het hoofdpersonage Paula 
Spencer op een vrij verwarrende manier haar levensverhaal: opgroeien 
in een arbeidersgezin, haar eerste seksuele ervaringen, een ongelukkig 
huwelijk met een man die haar sloeg, haar alcoholprobleem. 
 
De schrijvers van de opera slaagden erin deze sociale boodschap naar 
het publiek te brengen zonder afbreuk te doen aan de waardigheid van 
Paula. Een mooie illustratie hiervan is het verhaal rond een van de 
opvoeringen in een van de voorsteden van Parijs. Daar woonden 
scholen met groepen leerlingen met dezelfde achtergrond als die van 
Paula de operavoorstellingen bij. Die jongeren gaven hun gewoonlijk, 
nogal luidruchtig gedrag op en werden er stil van. In een daaropvolgend 
gesprek met de componist bleek dat veel van de meisjes zich herkenden 
in de figuur van Paula, de jongens daarentegen gaven geen kik. 
 
Zoals de ondertitel van het werk aangeeft, werd de novelle uitgewerkt 
tot een theaterstuk voor een zanger (sopraan), een actrice en een 
videoscherm. Zowel de actrice als de sopraan spelen de rol van Paula. 
De actrice speelt de eerder verhalende, objectieve kant van het hoofd-
personage; de zangeres de meer emotionele en reflectieve zijde. Ze 
interageren met een gigantisch videoscherm dat het podium domineert 

en dat meteen de andere karakters van het spel vertegenwoordigt door 
een projectie van hun tekstlijnen op het scherm in een karakteristieke 
typografie die trouwens zeer effectief de emotionele waarde van die 
woorden uitbeeldt. Deze teksten worden bovendien gecombineerd met 
abstracte suggestieve beelden en onstage camerawerk dat de emoties 
van de gezichten van zowel actrice als zangeres uitvergroot. 
 
In deze opera vermengt de componist Kris Defoort verschillende 
muzikale talen tot een uniek geheel. Hij startte zijn muzikale carrière 
als klassieke blokfluitspeler, maar studeerde daarna jazz en avant-garde 
in Luik bij ondermeer Henri Pousseur. Hij woonde ook in New York en 
werkte er een aantal jaren als jazz pianist. Deze dubbele muzikale 
achtergrond wordt in dit werk gereflecteerd. Hij maakt er een 
combinatie van een klassiek kamerorkest met een uitgebreid jazz 
ensemble. Defoort verklaarde dat deze keuze hem de mogelijkheid gaf 
om de sterktes van beide types musici te gebruiken: met aan de ene kant 
de uitvoeringsprecisie en het kleurrijke spel van de klassieke 
muzikanten en met aan de andere kant de improvisatorische en de 
ritmische talenten van de jazzmuzikanten. 
 

   
illustratie 1 & illustratie 2, © Herman Sorgeloos 
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In zijn composities schenkt Defoort veel aandacht aan de rijkdom en 
het mysterieuze van muzikale klankkleuren. Hij ontwikkelt ze binnen 
de muziek op een erg geraffineerde en gedetailleerde manier met 
subtiele instrumentatietechnieken zoals de klangfarbenmelodie, 
klankwolken, modale passages en het contrasteren van de jazz 
fraseringen en klassieke speeltechnieken op eenzelfde instrument. De 
instrumentatie volgt ook de verhaallijn door soberder te worden naar 
het einde toe tot enkel de piano overschiet. 
 
Defoort beweert dat de belangrijkste improvisatiekwaliteit van zijn 
werk te vinden is in de manier waarop het gecomponeerd werd. Hij 
beschrijft componeren als improvisatie in slow motion. Zo start hij 
vanuit een improvisatie op de piano waarin hij het geselecteerde 
materiaal ontwikkelt zonder voorgeschreven theoretische concepten, 
maar gegidst door de muziek zelf. Daarnaast zijn er verschillende 
improvisatiemomenten in de partituur zelf te vinden: Defoort gebruikt 
Berio’s Grupetti-technieken, hij laat de musici hun noten kiezen in 
akkoordpassages en maakt gebruik van de grafische notatie. Nog meer 
improvisatie is er te vinden wanneer de jazz muzikanten gevraagd 
worden om een solo improvisatie te spelen op een vastgelegd stuk dat 
door het orkest wordt uitgevoerd. De vorm en instrumentatie van het 
heel erg groovy stuk Me Then (Act 1, scène 8) werd tijdens de 
repetities gemaakt als een head arrangement. 
 
Het gebruik van polyritmische grooves in plaats van de meer 
traditionele swing is een van de mooie illustraties van de integratie van 
de klassieke muzikale taal en jazz. Alhoewel die polyritmes meestal een 
vrij vloeiend en obscuur karakter hebben, werd de groove soms op de 
voorgrond geplaatst wanneer de jazz muzikanten het voortouw nemen 
in het ensemble. 
In het mooie ontroerende moment dat Paula vertelt over haar kinderen, 
die muzikaal elk door een soort leitmotiv worden voorgesteld, hoort 
men ook nog een andere invloed van Berio: de heel persoonlijke manier 
waarop de gesproken taal, een lyrische melodie, een ruwe folky viool 



en een emotionele improvisatie worden gecombineerd. Dit refereert 
naar de volksliederen die Berio bewerkte. 
 
De intensiteit van dit kunstwerk, met haar verschillende actielagen, haar 
hedendaagse sociaal relevante thematiek met veel details, maakt van 
deze opera The Woman Who Walked Into Doors door Kris Defoort en 
Guy Cassiers een uiterst origineel en diep dramatische muzikale 
belevenis. 
 
 
[LIEVEN VAN AEL] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDERIK DEVREESE (1929) 
Willem Van Saeftinghe (1962-63), Televisie-opera op een libretto van 
Jean Francis en Mark Liebrecht 
 

   
Illustratie 3 & illustratie 4, © Henri Denis 

 
Na zijn studies in Brussel, Amsterdam, Rome en Wenen, werd Frederik 
Devreese in 1958 in dienst genomen bij de Belgische Radio en 
Televisie (BRT) voor de uitzendingen van op de Wereldtentoonstelling 
in Brussel. Later werd hij er producer en dirigent van het BRT-
Filharmonisch Orkest. Gedurende enkele jaren was hij ook 
verantwoordelijk voor het sonoriseren van films, wat een uitstekende 
voorbereiding bleek voor het componeren van muziek voor film en 
televisie. 
Devreeses televisie-opera Willem van Saeftinghe werd geschreven in 
opdracht van de BRT in 1962-63; de beelden werden gerealiseerd in de 
BRT-studio’s in juni 1964, met Mark Liebrecht als regisseur. Dit 
resulteerde in een werk van 64 minuten, waarin klassieke opera 
gecombineerd werd met dans, maskers, schaduwspel en film- en 
diaprojectie. Korte tijd later, in september 1964, werd de opera in 
Genua bekroond met de Italia-prijs. 



Datzelfde jaar nog bewerkte Devreese het werk voor het operapodium. 
Deze versie ging, onder leiding van de componist, in première op 21 
november 1964 in de Vlaamse Opera in Antwerpen, met bariton Robert 
Van Helvert in de titelrol. De regie, opnieuw in handen van Mark 
Liebrecht, maakte ook op de scène gebruik van film- en bandopnamen. 
Deze productie werd herhaald tijdens het volgende seizoen. In 1967 
destilleerde Devreese een orkestsuite uit de instrumentale passages van 
de opera. 
In 1979 werd de opera opnieuw op de planken gebracht in een herziene 
versie, die op 15 september 1979 in première ging onder leiding van 
Frits Celis. In de herziene versie, nu bestaand uit veertien beelden (en 
twee bedrijven), werd het scenische aspect sterker benadrukt en werd 
een aantal instrumentale passages toegevoegd. Ten slotte herschrijft de 
componist in 2008 nog de orkestsuites op basis van het materiaal. 
 
De compositie is gebaseerd op Guillaume-Tempête, een toneelstuk in 
drie bedrijven van Jean Francis, een Brusselse journalist die tien jaar 
lang medewerker van Michel de Ghelderode was geweest. Het 
Nederlandse libretto werd geschreven door Dries Waterschoot. Het 
verhaal bevat een historische kern, maar in de versie van Francis ligt de 
nadruk volledig op het persoonlijke drama van de protagonist, Willem 
van Saeftinghe. 
Willem, monnik in de cisterciënzerabdij van Ter Doest, wordt door het 
volk overtuigd om mee te strijden in de slag bij Groeninge in 1302, 
ondanks zijn reserves en zijn gehechtheid aan het gebod ‘gij zult niet 
doden’. Na de strijd wordt Willem gestraft door het kapittel en de abt, 
en wordt hem het priesterschap ontzegd. Na zes jaar boete revolteert 
Willem, en in een opwelling van woede vermoordt hij Lode, de prior 
van de abdij. Hij wordt uit de kerk gebannen, maar krijgt genade op 
voorwaarde dat hij op kruistocht gaat naar het oosten. Willems 
weigering om, ondanks het pauselijke bevel, heidenen te doden, leidt 
tot zijn terechtstelling met het zwaard. 
De protagonist en zijn inwendige strijd staan centraal in deze opera, 
terwijl de opeenvolging van feitelijke gebeurtenissen slechts de 

achtergrond vormt. Willem is dan ook het enige personage met een 
uitgesproken en complexe psychologie; de overige dramatis personae 
vormen de belichaming van de uiteenlopende polen van Willems 
karakter en van zijn mentale en morele worstelingen. Het libretto 
behandelt de onderling verwante thema’s van moraliteit versus gezag, 
temperament versus geweten, individu versus gemeenschap, 
instellingen en hiërarchie. 
 

 
 

muziekvoorbeeld 4: Willem van Saeftinghes Cadens aan het einde van het eerste 
bedrijf 

 
Devreeses partituur vereist een groot orkest, met inbegrip van een grote 
sectie slagwerk en Ondes Martenot, een recitant die verschillende 
scènes opent of met elkaar verbindt, gemengd koor en een volledig 
mannelijke groep protagonisten. Zelfs in het koor treden sopranen en 
alten slechts occasioneel op: in de twee scènes waarin de menigte 
verschijnt en in de climax na de moord op Lode, de prior. Voor het 



scanderen van het volk of de groep monniken schrijft Devreese af en 
toe een spreekkoor voor. Zowel in de solistische als in de koorpassages 
springt Devreese bijzonder accuraat om met de prosodie van het 
Nederlands. 
Complexe situaties worden vaak weergegeven door de superpositie van 
contrasterende teksten, zoals het Credo en het Dies irae tijdens de 
moord op de prior. 
Op muzikaal vlak worden de thematische spanningen weergegeven 
door een stilistisch contrast tussen de protagonisten enerzijds en de 
groepen (het volk, de monniken) anderzijds. Terwijl de muzikale taal 
van de enen vaak chromatisch is en gebruik maakt van grote 
melodische sprongen (zie muziekvoorbeeld), verwijst deze van de 
anderen vaak naar de eenvoud van de volksmuziek (‘Diredom, diredom 
deine’) en de diatoniek van de liturgische gezangen. 
Een dalend tetrachord vormt de basis voor enkele terugkerende 
melodische frasen die de parallellen tussen verschillende scènes 
signaleren. Door dit tetrachord nu eens diatonisch – in het lied van de 
smid, het Pater noster en het Credo – dan weer chromatisch – in de 
passages voor Ondes Martenot na de slag bij Groeninge en na de moord 
op de prior – in te vullen, thematiseren deze frasen de vage grens tussen 
echte of voorgewende onschuld, en hun geperverteerde tegendeel. 
 
Deze televisie-opera en vooral het feit dat het in 1964 de befaamde 
Italia Prijs won, overtuigde de Belgische omroep om nog opdrachten 
voor dit genre aan Belgische componisten toe te kennen. 
 
 
[PIETER MANNAERTS] 
 
 
 
 
 

WIM HENDERICKX (1962) 
Triumph of Spirit over Matter (1999), opera in 16 scenes, op een 
libretto van Johan Thielemans 
 
“Where is beauty? Where has beauty gone?” Deze vragen worden aan 
het einde van de opera Triumph of Spirit over Matter gezongen door de 
hoofdpersonages. Het verhaal van hun zeer verschillende zoektochten 
naar schoonheid is dan net tot een onverwachte conclusie gekomen. 
Beck, aan het begin van de opera nog een mislukte en gefrusteerde 
kunstenaar, wordt plotseling erkend. Niet vanwege zijn eigen werken, 
maar omdat hij meesterwerken uit het verleden heeft vervalst. Zijn 
geliefde Elsie heeft eerder een hele machinerie in gang gezet: ze 
overtuigde twee van haar ex-minnaars, de galeriehouder Günther Dreck 
en de journalist Theo, om Beck, de kunstenaar die ze liefheeft en 
bewondert, te steunen. Onopzettelijk wordt Günther het slachtoffer van 
het schandaal over die vervalsingen, dat door Theo’s publicaties aan het 
licht komt. Günther verliest zijn reputatie, terwijl Theo hem juist 
herwint. Als een soort nawoord zingen de protagonisten in de laatste 
scene met een gedeeld gevoel van teleurstelling: ze waren wel degelijk 
allen op een queeste naar schoonheid, maar uiteindelijk draaide alles 
toch om meer mondaine zaken. 
 
Het libretto werd geschreven door Johan Thielemans. De partituur die 
Wim Henderickx hiervoor schreef – zijn eerste grootschalige opera – is 
bijzonder veelzijdig, onder meer door het gebruik van een veelheid aan 
stijlen en compositiemethoden. Het muzikale karakter is zo vluchtig als 
de emotionele staat van de protagonisten. Een mooi voorbeeld zijn de 
psychologische ups en downs van Beck in de eerste scene. 
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ANDRÉ LAPORTE (1931) 
Das Schloss (1981-85), Opera in 3 Akten, op een libretto dat gebaseerd 
is op een adaptatie van Franz Kafka’s werk door Max Brod 
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In 1986 werd in de Brusselse Muntschouwburg Laportes Duitstalige 
opera Das Schloss gecreëerd. In het ‘Voorspel’ wordt meteen de 
muzikale teneur van het werk integraal voorgesteld. De fundamenten 
van de hele muzikale handeling worden hier gelegd. Dit is meteen 
synthetiserende tekstinterpretatie op het algemeenste niveau, in 
fatalistische zin: alles wat te gebeuren staat, is in wezen reeds gebeurd 
en voorbij … Hier zet de componist de bakens uit die het de luisteraar 
mogelijk maken zich op de muzikale stroom te oriënteren. Om binnen 
het vlechtwerk van muzikale tekens enigszins wegwijs te worden, kan 
men drie soorten muzikale betekenissen onderscheiden. Vooreerst zijn 
daar de ‘leitmotive’, het thematisch materiaal dat vast verbonden is aan 
één personage, het bij elk van zijn optredens begeleidt en, door zijn 
transformaties, op de veranderingen van situatie wijst waarmee het 
personage wordt geconfronteerd. Het twaalftoonthema verbonden met 
het hoofdpersonage K. mag vast het hoofdthema van het werk worden 
genoemd. Het verschijnt in maat 5, samen met de eerste verschijning 
van K. op het toneel en verlaat hem niet meer vóór het graf, honderden 
keren, in tientallen gedaanten, terugkerend. K. is immers van begin tot 
einde permanent aanwezig – zij het in het laatste tafereel nog slechts als 
aflijvige. Als hoofdrol beschikt de basbariton van K. ook over het 
ruimste gamma van vocale stijlmogelijkheden, van het gesproken 
woord tot de zeer lyrische zang (in enkele momenten van vervoering), 
over het metrisch geordende spreken, het Sprechgesang (van 
Schönbergse) en de Sprechstimme (van Wagners oorsprong). 
 
Als voorbeeld van sfeer- of stemmingsmuziek kan de inzet van het 
muzikale voorspel gelden. Een panchromatische cluster over vier 
octaven in de gedempte strijkers, flageolet-glissandi in de hoogste 
violen samen met glissandi in Glockenspiel en harp, en de zachte 
zindering van aangestreken bekkens, vormen samen een langzaam 
ademend, beurtelings lichtjes aanzwellend/afnemend, in zichzelf 
verglijdend weefsel: een web dat zich voortdurend in zachte trilling 
bevindt. Het duidt op onontkoombaarheid en tegelijk op ongewisheid: 
een dubbele grondstemming van het werk. 



   
illustratie 5 & illustratie 6 

 
Tenslotte een voorbeeld van wat ik, bij gebrek aan een betere term, 
maar situatiemuziek zal noemen. Het ‘zuchtmotief’ dat het eerst 
verschijnt op het ogenblik dat K., in het voorspel, na in de richting van 
het Slot te hebben geblikt, een zucht slaakt en dat gekenmerkt wordt 
door dalende hele-tonen met opmaat – dit is de sinds de 18de eeuw 
vertrouwde configuratie van de ‘Seufzer’ -, behoort tot geen 
afzonderlijk personage, maar levert het muzikale materiaal voor alle 
situaties waarin er reden is tot ‘zuchten’, tot ontmoediging of tot 
sarcasme. 
 
Das Schloss is niet alleen een Duitstalige opera. Ook muziekhistorisch 
staat het in de grote Germaanse operatraditie van Wagner en Berg. 
Vooral met laatstgenoemde is, nog afgezien van een aantal letterlijke 
citaten, de verwantschap aanzienlijk. Alle motivisch materiaal is uit één 
grondreeks afgeleid, naast de terugkerende leidmotieven wordt tevens 

door muzikale verwijzingen aanhoudend herinnerd aan bepaalde 
stemmingen en situaties; naast melodische motieven spelen ook 
ritmische thema’s een rol; de zingstijlen zijn zeer verscheiden; het 
geheel bestaat uit drie, alle doorgecomponeerde bedrijven, met de 
orkestinterludia tussen de taferelen als belangrijke schakels in de 
muzikale continuïteit; de personages worden psychologisch met grote 
aandacht uitgetekend; over het geheel hangt een expressionistische 
doem, de grondstemmingen zijn onontkoombaarheid en ongewisheid: 
al deze kenmerken heeft Das Schloss gemeen met Bergs Wozzeck en 
Lulu. 
 
 
[HERMAN SABBE] 
  



WILLEM PELEMANS (190191) 
De Nozem en de Nimf (1960), een kameropera op een libretto van 
Liane Bruylants 
 
Willem Pelemans schreef zijn kameropera De Nozem en de Nimf in de 
herfst van 1960. Het werk kreeg zijn eerste radio-uitvoering op 10 april 
1961 naar aanleiding van de zestigste verjaardag van Pelemans. Een 
televisie-uitvoering volgde op 12 november 1961. The protagonisten 
van de tekst van dichteres Liane Bruylants worden vertolkt door vier 
vocale solisten: een tenor (‘de Mek’ als nozem), een sopraan (Titia als 
nymf), een alt (Clo, vriendin van Mek en antagoniste van Titia) en een 
bas (Carlos, een cafébaas). Deze solisten worden aangevuld door twee 
kleine koren van vrouwen- en mannenstemmen, die de handlangers van 
Mek en Clo vertegenwoordigen. De compositie werd geschreven voor 
kamerensemble, bestaande uit houtblazers (twee klarinetten in bes, 
altsaxofoon in es en fagot), koperblazers (twee trompetten en een 
trombone), slagwerk, piano en een kleine groep strijkers (3-2-2-1). In 
een interview uit 1982 beschreef Pelemans het thema van De Nozem en 
de Nimf als ‘modern en toch weer klassiek: de strijd tussen goed en 
kwaad, wat een gelukkige muzikale tegenstelling verantwoordde: hard 
gesyncopeerde klanken voor het ene gevoel, intens lyrische accenten 
voor het andere.’ 
 
De openingsscene speelt zich af in een café en evoceert de wereld van 
Mek, de leider van een groep delinquenten en verschoppelingen. In zijn 
weergave van deze duistere onderwereld vol geweld, roes en lust 
verwijst Pelemans naar elementen uit de jazzmuziek. Dit blijkt uit het 
veelvuldig gebruik van gesyncopeerde dansritmes, mild dissonante 
septiem- en none-akkoorden en de solistische rol van kleurrijke 
melodische instrumenten (zoals de altsaxofoon en de fagot), 
ondersteund door een jazz percussie-ensemble (onder meer woodblock 
en kleine trom). De declamatorische zangstijl van Mek en Clo wordt 
gekenmerkt door dezelfde syncopische ritmes en is vaardig verweven in 
de instrumentale textuur. Deze dansmuziek, afgewisseld met  

 
 
 
 
commentaren van de twee koren, wordt plotseling onderbroken 
wanneer Titia het café binnenkomt en aan Mek vraagt om haar schoen 
te herstellen, een episode die aanleiding geeft tot meer delicate 
melodische klanken. Nadat deze elegante dame opnieuw is vertrokken, 
wordt Mek het voorwerp van spot bij Clo en haar gezellen, waarbij de 
muziek terugkeert naar de eerdere gesyncopeerde dansritmes. 
 

 
illustratie 7, (Volksgazet) & illustratie 8, (Het Laatste Nieuws 1964) 

 



De tweede grote scene verbeeldt een nachtelijke wandeling van Mek en 
Titia door het park. De verfijnde wereld van Titia wordt muzikaal tot 
uitdrukking gebracht door de intense lyriek van de melodische lijnen, 
de prominente rol van instrumenten als celesta en vibrafoon, en de inzet 
van de gedempte strijkers in het hoogste register. De stemvoering wordt 
beheerst door secundegewijze (vaak chromatische) progressies en door 
de terugkeer van een dalende reine kwartsprong. Deze scene culmineert 
in een liefdesduet tussen Mek en Titia. Geleidelijk komt Mek onder de 
invloed van dit verheven personage, dat in zekere zin zijn betere zelf 
vertegenwoordigt, de stem van zijn eigen geweten: ‘Je wordt naar mij 
steeds nauwer toegedreven; alles gebeurt zoals lang werd voorzien.’ 
 
In de slotscene bereiden Mek, Clo en hun handlangers de overval van 
een juwelierszaak voor. De ostinate ritmes in de piano, celli en 
contrabas, de melodie in de fagot en de declamatorische zangstijl 
herstellen onmiddellijk de duistere atmosfeer van de openingsscene. Op 
het hoogtepunt van de overval verschijnt plotseling Titia, die aan Mek 
vraagt om rekenschap af te leggen van zijn daden. Wanneer Clo en haar 
gezellen ermee dreigen Titia om te brengen, komt Mek haar ter redding 
en betaalt hiervoor met zijn eigen leven. Terwijl de lyrische melodieën 
van hun liefdesduet terugkeren, begeleidt Titia Mek naar een betere 
wereld: ‘de weg die jij niet kende zul je zien.’ De muziek sluit af op een 
expressief vergroot septiemakkoord in drievoudig piano in het hoogste 
register van de houtblazers, koperblazers, celesta, vibrafoon en 
gedempte strijkers. 
 
 
[KRISTOF BOUCQUET] 
 
 
 
 
 
 

LUCIEN POSMAN (1952) 
Hercules. The Adventure of a Professor! (1991), een opera op een 
libretto van André Posman 
 

 
illustratie 9, © Ingrid De Mecheleer 

 
Bij sommige componisten lijkt het alsof hun muziek samenvalt met wie 
ze zijn. Iedereen die Lucien Posman kent, kan zijn karakter terugvinden 
in zijn compositorische stijl. Zijn muziek kan best omschreven worden 
als postmodern, grappig, met gevoel voor verborgen betekenis en 
subtiele (of minder subtiele) verwijzingen naar andere muziek, poëzie 
of kunst. Al deze elementen zijn duidelijk aanwezig in zijn opera 
Hercules. The Adventure of a Professor!. 
 
Het verhaal is een combinatie van meerdere tamelijk verschillende 
elementen; sommige makkelijk te begrijpen, andere meer hermetisch. 
De overheersende sfeer waarin het werk baadt, doet denken aan de 



combinatie van humor en historische feiten zoals we die vinden in 
Britse comedy reeksen zoals Monthy Python en vooral 'Allo 'Allo. Er 
zijn maar liefst tien verschillende karakters tengevolge van de context 
waarin deze opera ontstond: een project voor conservatoriumstudenten 
tijdens de jaarlijkse Week van de Hedendaagse Muziek aan het 
Conservatorium van Gent in 1992. 
De protagonist is Hercules, een professor die al vijftien 
zelfmoordpogingen achter de rug heeft en zijn zestiende poging 
onderneemt tijdens de eerste scène van de opera, opnieuw zonder 
succes. In plaats van te blijven vluchten van het leven, wil hij de kracht 
onderzoeken die hem ervan weerhoudt te slagen in zijn opzet. Andere 
personages die tijdens het eerste van de drie bedrijven worden 
geïntroduceerd zijn vrienden, waarvan Homerus een belangrijke rol zal 
spelen in het laatste bedrijf, en Hercules' nieuwe meid, die het 
belangrijkste personage van de hele opera zal blijken te zijn. Een 
radiobericht kondigt het nieuws aan dat België belegerd is door 'de 
vijand' en Hercules wordt wanhopig. Hij vervalt in zijn oude gewoonte 
en wil zichzelf ophangen, maar de passie die hem in zijn vorige 
zelfmoordpogingen stimuleerde, lijkt verdwenen. 
 
In het tweede bedrijf huist de vijand in Hercules' woning en worden er 
enkele nieuwe personages voorgesteld. Een bevelhebber van het leger, 
een wetenschapper en een secretaresse vragen zichzelf af hoe het komt 
dat de Belgen onoverwinnelijk blijken te zijn en waarom hun bezetting 
niet vordert zoals het hoort. Met de hulp van hun computer – Johnny – 
komen ze er achter dat de 'echte Belg' geboren was tijdens de Belgische 
revolutie in 1830 en dat de aria Amour sacré de la Patrie uit de opera La 
muette de portici de aansteker is van het vuur dat de Belgen wakker en 
onoverwinnelijk maakt. Na het probleem precies te hebben 
geanalyseerd, besluiten de bevelhebber en de wetenschapper dat de 
oplossing erin bestaat een bom te maken die De Munt kan vernietigen. 
De Munt is het operahuis waar destijds de beruchte uitvoering van La 
muette de portici plaatsvond, en is slechts één van de vele verwijzingen 
naar bestaande plaatsen in België of Vlaanderen. De meid van Hercules  
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verblijft nog steeds in zijn huis en werkt inmiddels als spionne voor het 
verzet. Ze slaagt erin de computer te saboteren zodat die enkel nog 
Vlaamse schlagers produceert. De vijand staat dan ook machteloos 
tegenover de Belgen, die zich bovendien gesterkt zien door poëzie (van 
de hand van Hercules), een mysterieus 'wekkend lied' en een geheime 
opera die het verhaal van Hercules vertelt. Op het einde van de opera 
sterven alle 'vijandige' personages als gevolg van hun lompheid; eind 
goed, al goed. 
 
Net zoals het verhaal op verschillende manieren gelezen kan worden, 
kan ook de muziek in verschillende graden van detail beluisterd 
worden. Aan de oppervlakte is het verhaal redelijk eenvoudig, maar de 
vele referenties aan historische gebeurtenissen en concrete elementen 
uit de Belgische geschiedenis zorgen ervoor dat de aandachtige 
toeschouwer meer dan genoeg 'hersenvoer' krijgt. Hetzelfde geldt voor 
de muziek, die het libretto van Lucien Posmans broer André past als 
gegoten. Bij een eerste beluistering klinkt de opera heel toegankelijk, 
als gevolg van Lucien Posmans specifieke manier van componeren. Hij 
vermengt op een geslaagde manier verschillende stijlen met zijn eigen 
herkenbare idioom. Hij poneert typische Duitse marsmuziek naast 
moderne technieken als multiphonics op hobo; collage-achtige 
fragmenten naast commerciële minimal music of rijkelijk versierde 
barokke frases. Het kleine instrumentale ensemble van slechts 15 
muzikanten is zo behandeld dat zowel de veelzijdigheid als de 
transparantie ten volle benut worden. Vooral de Korg synthesizer is 
goed geïntegreerd in de klank van het ensemble en breekt het spectrum 
van mogelijke klankkleuren open. Naast de live muzikanten worden 
enkele belangrijke fragmenten met behulp van een cd speler 
gerealiseerd. Hieronder komen enkele belangrijke facetten van de 
uitgebreide score aan bod. 
Om een grote structuur zoals een opera (die ongeveer drie uur duurt) 
coherent en organisch te maken, maakt Lucien Posman gebruik van een 
uitgebreid netwerk van muzikale connecties. Enerzijds zijn er 
duidelijke referenties naar muziek die buiten de compositie valt, zoals 

de melodie van O Haupt voll Blut und Wunden die doorheen de opera 
vaak terugkomt: eerst in het neuriën van de meid, maar later ook in 
meer versluierde vorm zoals in de versieringen van de piccolo en 
basklarinet aan het begin van het derde bedrijf. Daarnaast is er een 
typisch marsthema dat verbonden is met een al even typisch snare drum 
motief en dat bijna altijd te horen is als de vijand in het spel komt. 
Vooral als de Fistapo (één van de vele woordspelletjes die bijdragen tot 
de humoristische toon van het libretto) op het toneel verschijnt, is de 
militaire mars nooit ver weg. Het opvallendste thema is een Michael 
Nyman-achtige akkoordprogressie die geassocieerd wordt met de 
vijand omwille van het goedkope en commerciele karakter (in 
tegenstelling tot de 'hogere' cultuur die verdedigd wordt in deze opera). 
Belangrijke momenten in het verhaal worden vaak gekoppeld aan een 
dunne textuur die toelaat de tekst duidelijk te projecteren, en die de flux 
van de compositie doelbewust onderbreekt. Het compositorisch 
meesterschap van Lucien Posman is het duidelijkst op twee plaatsen in 
het werk waar een vooraf opgenomen fragment gecombineerd wordt 
met een extra laag live uitgevoerde muziek. In de eerste act zet de meid 
de radio op en weerklinkt er een compositie van Lucien Posman zelf. 
Deze vorm van zelfrelativering is typisch voor Lucien Posman. Later in 
de opera wordt het geheime 'wekkend lied' gecombineerd met 
fragmenten uit O Haupt voll Blut und Wunden, gezongen door 
Hercules en de meid. 
 
Lucien Posmans werk toont aan dat het mogelijk is een opera te 
schrijven op een aangename en compromisloze manier. Door het 
gebruik van herkenbare thema's (zowel inhoudelijk als in de muziek) en 
heel veel humor, kan de luisteraar genieten van het werk zonder de 
verplichting om elk aspect van de opera volledig te vatten. 
Desalniettemin kan men makkelijk dieper graven in de score en het 
libretto en er vele boeiende connecties en intertekstuele verwijzingen 
vinden. 
 
[KLAAS COULEMBIER] 



ERIC SLEICHIM (1958) 
Men in Tribulation (2004), muziektheater op een libretto van Jan Fabre 
 
 
Eric Sleichims muziek is sinds jaar en dag verbonden met het visuele 
beeld. Een concert is een visueel geregisseerd gegeven: aan 
videokunstenares Anouk De Clercq werd recent gevraagd om de regie 
te voeren van het feestconcert ter gelegenheid van twintig jaar 
Bl!ndman. Sleichim trad op bij verschillende manifestaties van het 
SMAK te Gent, wat op een ander soort verbinding met beeldende kunst 
wijst. In zijn werk inspireerde hij zich op beeldende kunst (Duchamp, 
Beuys, Warhol), film (Pasolini) en hij schreef nieuwe muziek bij stille 
films, Keaton bijvoorbeeld. Vanuit deze ingesteldheid lijkt het 
onontkoombaar dat muziektheater op een bepaald ogenblik op 
Sleichims weg verschijnt. Dat kan geen klassieke opera zijn, maar een 
‘samenwerking op gelijke voet’, zoals Sleichim het graag zelf noemt, 
‘om zo met verschillende uitgangspunten tot een meerwaarde te 
komen.’ 
Bovenop deze gedrevenheid van klank door het beeld komt Sleichims 
gefascineerdheid voor kunstenaars die bewegen op de grens van het 
normale en het abnormale. In de reeks reeds genoemde namen past ook 
die van theatermaker Antonin Artaud, hoofdfiguur in Men in 
Tribulation. Sleichim zoomt in op de laatste levensjaren van Artaud: 
een reis naar de Tarahumara-indianen in Mexico als laatste bewuste en 
actieve levensdaad, gevolgd door een langdurig verblijf in een asiel in 
Frankrijk. De voorstelling zelf focust op het laatste levensuur van 
Artaud, wat een dramatisch ‘excuus’ is om fases uit het verleden voor 
de allerlaatste maal te laten voorbijgaan. Dat wordt een vermenging van 
opiumverslaving, peyotlgebruik, hallucinaties en rituelen, electroshocks 
en nare ontwenningsverschijnselen. 
Fabre schreef zijn tekst ‘inspired by the writings of Antonin Artaud’. 
‘Dichter in de buurt van Artaud kan je waarschijnlijk niet komen’, 
meent commentator Erwin Jans: ‘Eric Sleichim volgt Artauds sonore 
experiment in een confrontatie van stem en electronica, hard core en 

opera, geluid en manipulatie. De muzikanten en hun instrumenten 
krijgen een rituele functie in de enscenering. Sleichim bevolkt een 
vijfhoekige ruimte: een ruimte met een hoek te veel. Zo staat ook 
Blindmans omgang met de instrumenten haaks op het orthodoxe 
gebruik ervan: het instrument wordt vervreemd van zichzelf. In Men in 
tribulation worden ze gesacraliseerd, geritualiseerd, gemutileerd. De 
onmogelijke zoektocht van Artaud, zijn opgebrand lichaam en zijn 
verbrokkeld oeuvre zijn een archetype geworden van de moderne kunst: 
de haat tegen de burgerlijke samenleving, de transgressie, de borderline, 
de hang naar het sacrale en het rituele.’ Sleichim stelt de gespleten 
geest van Artaud voor door met twee acteurs te werken die hem 
voorstellen. Daartegenover zijn de ‘zeven stemmen van Artaud-
hogepriester’ dan weer door één personage voorgesteld, terwijl het 
Bl!ndman saxofoonkwartet als koor fungeert. De speelruimte is een 
metalen kooi, waarin het publiek samen met de spelers opgesloten is. 
De tekst van Fabre bestaat uit een beschrijving van het verblijf in 
Mexico, gevolgd door een reeks van zeven metamorfoses, niet zozeer te 
zien als hallucinaties, maar eerder als mogelijkheden tot het vinden van 
rust of het ontkomen aan de werkelijkheid. De ‘lamenting spirit’ 
wantrouwt operazangers, componisten en acteurs. De ‘medicine man’ 
heeft het over helingsrituelen en de koortsige toestand waarin de dans 
hem brengt, maar even goed over de angst van ‘lunatics, outcasts, 
suicides’. Verder komen o.a. ‘the tragicplayer’, de ‘white indian’ en de 
‘wisepriest’ voor. Doorheen het hele stuk is het refrein gevormd door 
de zoektocht naar zichzelf: ‘I shall peel the skins off my soul to renew 
myself’. 
In de tekst komen kreten voor, betekenisloze klanken als gebruik en 
tegelijk interpretatie van het ‘théâtre de la cruauté’ van Artaud: hij 
geloofde in de directheid van de dramatische theatrale uitdrukking door 
met oerklanken te werken in plaats van taal. Onder invloed van de 
Balinese dans wilde Artaud een theater maken dat geen woorden 
gebruikt, maar enkel door beweging, kleur en licht werkt en door 
primaire klankuitingen, de schreeuw op de eerste plaats. Hierdoor 
benadert de tekst de muziek, die op haar beurt uit oerklanken bestaat, de 



typische experimentele saxofoongeluiden die Seichim sinds jaar en dag 
gebruikt, nu ook elektronisch gemanipuleerd. De teksten zijn gesproken 
en geschreeuwd, klassieke zang ontbreekt nagenoeg: het zijn de 
stemmen in Artauds hoofd tijdens zijn laatste levensuur. ‘Zij 
schreeuwen, fluisteren en zingen de pijn van de geest die lijdt en 
verlangt.’ De actie is statisch en tegelijk vol geweld: een personage dat 
niet van zijn plaats loskomt is statisch, als zijn pogingen tot loskomen 
steeds weer mislukken is hij gewelddadig. Dit scenisch beeld is de 
uitdrukking van de permanente zoektocht in zijn innerlijk, die Artaud 
zonder ooit aan opgeven te denken rusteloos blijft ondernemen. 
Tegelijk is de muziek ‘beeld’ omdat de saxofonisten met beschilderde 
lichamen verwijzen naar de Tarahumara-stam. Eric Sleichim is 
geobsedeerd door deze gedachte: hoe het mogelijk is om over het 
stadium van het uitbeelden van emoties heen te komen tot het 
daadwerkelijk neerzetten van een emotionaliteit op het podium, met 
zijn muziek; hoe het verder mogelijk is om de luisteraar aan te grijpen, 
vast te grijpen, bijna geweld aan te doen vanuit die echte fysieke en 
psychische stellingname (i.p.v. voorstelling) op het podium; hoe het 
nodig is om daarvoor de ruimte rondom het publiek te veroveren en met 
het artistieke gegeven tussen de luisteraars door te drummen en te 
duwen. 
Men in Tribulation ging in première tijdens het kunstenfestivaldesarts 
te Brussel in 2004. 
 
 
[YVES KNOCKAERT] 
 
 
 
 
 
 
 

DICK VAN DER HARST (1959) 
Diep in het bos (1999), muziektheater op een libretto van Eric De 
Volder 
 

 
muziekvoorbeeld 9, © LOD: begin van het lied ‘En ik weet een man’ 

 
Sprookjesschrijvers raden kinderen meestal af om zich diep in het bos 
te begeven. Daar huizen immers kwaadaardige heksen, tovenaars, 
reuzen en monsters die hun dagen vullen met onschuldige meisjes en 
jongens gevangen te nemen, eventueel vet te mesten en - al dan niet met 
huid en haar - te verslinden... 
 



Op 15 augustus 1996 werden de jonge tienermeisjes Sabine Dardenne 
en Laetitia Delhez door de Belgische politie bevrijd uit een geheime 
keldergevangenis in het huis van pedofiel Marc Dutroux. Later blijkt 
dat deze ontdekking nog maar het begin was van wat een gruwelzomer 
zou worden. Dutroux had in de voorbije jaren nog liefst vier jonge 
meisjes ontvoerd, opgesloten, misbruikt, vermoord en in zijn tuin 
begraven. Niet alleen de dader en zijn medeplichtigen werden 
gediaboliseerd, maar ook de politici en speurders, die in het onderzoek 
steken hadden laten vallen, werden door de publieke opinie beschouwd 
als zo snel mogelijk te* slachten zondebokken. Bovendien ontstonden 
de wildste theorieën over pedofilienetwerken en groepsverkrachtingen 
van kinderen waarvan de schuldigen tot in ’s lands allerhoogste kringen 
te zoeken waren. Er ontstonden groepen van ‘believers’ en ‘non-
believers’. We zouden kunnen gewagen van een collectieve hysterie die 
het land, de bevolking en haar bestuurders in de greep hield. Het 
monster uit de sprookjes kreeg een naam en een gezicht. Wellicht 
genoot hij bescherming van ‘hogerhand’, zo werd er verteld op radio, tv 
en straat. Het ‘volk’ wilde hem en zijn mysterieuze opdrachtgevers zo 
snel mogelijk aan de galg in de hoop het kwade te kunnen uitdrijven. 
 

 
illustratie 10, © Peter De Windt 

 

 
illustratie 11, © Peter De Windt 

 
Deze gebeurtenissen en de sfeer die ze creëerden vormen in 1999 het 
uitgangspunt voor een muziektheater van librettist Eric De Volder en 
Dick van der Harst, die al sinds 1989 residerend componist was bij Het 
Muziek LOD, het productiehuis waarmee ze zouden samenwerken. 
Maar hoe ga je als kunstenaar om met een zo’n gevoelige en beladen 
thematiek zonder in banaliteit te verzanden? De Volder wilde in zijn 
tekst in de eerste plaats uitdrukking geven aan de emoties die ‘de affaire 
Dutroux’ bij zichzelf hadden opgeroepen om op die manier deel te 
hebben aan het collectieve verwerkingsproces. Hiervoor zou hij gebruik 
maken van een zelf ontwikkelde vertelstijl vol van volkse en 
dialectische elementen, fragmentarische zinsconstructies, herhalingen, 
rijm en nonsenstaal (‘ja ha ja hoe titi ma jaha titima to dendo’) 
gecombineerd met de gruwelijkste beelden (‘en toen deed die man zich 
aan haar te goed’).  
 
Van der Harst kon zich perfect vinden in deze manier om emoties te 
verwoorden. De componist staat erom bekend muzikale stijlen, talen en 
vormen van andere culturen te gebruiken en ze te verzoenen met zijn 
eigen, grotendeels door tonaliteit en modaliteit gekenmerkte idioom. In 
het geval van Diep in het bos vond van der Harst inspiratie in de 
bijzondere Bretoense volksmuziektraditie. Een centraal gegeven 
hiervan is immers het al zingende vertellen van (alledaagse) 
gebeurtenissen en het op muzikaal-rituele wijze tot uitdrukking brengen 



van de daarbij ontstane gevoelens. De vertolkers zijn hier doorgaans 
kleine groepjes vrouwen waarvan er één iemand voorzingt en de 
anderen samen antwoorden. Dat antwoord bestaat uit het herhalen van 
de laatste zin van de voorgezongen strofe waaraan eventueel nieuwe 
elementen worden toegevoegd. De muziek van van der Harst heeft als 
doel de teksten te ondersteunen en is bijgevolg zeer eenvoudig van 
factuur. De dialogerende tekst is meestal een-, twee- of driestemmig 
gezet en wordt uitgevoerd door zeven zingende actrices (Jonksken, 
Vrouwe, Mie, Kolleken, Meisken, Peyne en Madam), trouw aan de 
Bretoense traditie met solo voor- en nazang door de groep. Korte frasen 
of motieven wisselen elkaar af en worden zeer vaak herhaald, waardoor 
het effect van een zeer eenvoudige repetitieve muziek ontstaat. De 
zangstijl van de vrouwen is vrij ruw en ongepolijst en bekrachtigt op 
die manier het beeld van folkloristische muziek zonder veel franje, 
liederen van en voor het volk. Soms doet ze denken aan polyfone 
middeleeuwse muziek (‘allez allah’), dan weer aan kinderliedjes 
(‘titimat’). Dit neemt niet weg dat van der Harst in sommige passages 
enigszins aansluiting tracht te vinden bij de twintigste-eeuwse westerse 
kunstmuziek. Het laatste lied bijvoorbeeld, ‘en ik droomde’, sluit niet 
zo sterk aan bij de rest van het werk door het vrij statische karakter. Het 
bestaat bovendien uit uitsluitend diatonische clusters. Complexiteit 
wordt in alle parameters uitgesloten en ondanks het feit dat er vrij veel 
muziek in de voorstelling zit, is de hoeveelheid van het gebruikte 
muzikale materiaal zeer beperkt. De liederen hebben meestal een 
eenvoudig repetitief en dansant karakter dat in schril contrast staat met 
de horror die door hun teksten gesuggereerd wordt. Deze 
lichtvoetigheid zou – net zoals de kinderlijke nonsenstaal – de gruwel 
uitspreekbaar en verteerbaar moeten maken voor respectievelijk de 
uitvoerders en hun publiek. 
 
Diep in het bos werd bijzonder goed onthaald door het publiek en 
toerde ook in de Franstalige versie Au fond du bois. De samenwerking 
tussen Eric De Volder en Dick van der Harst bleek bijzonder vruchtbaar 
en werd dan ook voortgezet in latere producties van Het Muziek LOD, 

zoals Achter ’t eten, dat geïnspireerd werd door de problematiek van 
incest.  
Van der Harst kreeg in 2001 de Louis Paul Boonprijs ‘voor zijn 
maatschappelijk engagement en de binding met de mens die in zijn hele 
oeuvre terug te vinden is’. 
 
 
[MAARTEN QUANTEN] 
  



LUC VAN HOVE (1957) 
La Strada (2007-08), opera in 2 acten op een libretto van Eric de 
Kuyper, gebaseerd op La Strada door Federico Fellini 
 
Met deze opera zet Van Hove vrij onverwacht de stap van absolute naar 
dramatische muziek. La Strada is een filmopera. Na Bruno Maderna’s 
Satyricon (1973) en Giogio Battistelli’s Prova d’Orchestra (1995), 
voegt Van Hove nog een andere werk toe aan het repertoire van 
operabewerkingen van Federico Fellini films. De Vlaamse auteur Eric 
de Kuyper, die het libretto schreef, heeft zowel met de films van Fellini 
als met de Italiaanse taal een grote affiniteit. Zijn libretto blijft 
behoorlijk dicht bij de dialogen uit de film, maar hij schept ruimte voor 
de muziek en voor de psychologische uitdieping van de 
hoofdpersonages door samenvoeging en inkorting van enkele scènes en 
door het schrappen van tekst. De reacties van het publiek op het 
circusspektakel zijn wat meer uitgewerkt, wat de componist de 
mogelijkheid geeft enkele koorpassages te integreren die de 
tegenstelling tussen de onverschillige massa en het tragische lot van de 
hoofdpersonages verscherpen. Enkele belangrijke scènes worden in hun 
geheel herhaald, andere in een gevarieerde vorm: de melancholische 
reismuziek (La Strada is tenslotte een ‘road movie’) wordt 
achtereenvolgens gepresenteerd in e, a en d (met een ‘sixte ajouté’); de 
circusacts van Zampanò zijn steeds voorzien van dezelfde basismuziek 
(in ‘es’, snel en furieus, luid, ritmisch: de ‘sterke’ man), alsook het lied 
van Gelsomina, een snelle maar droevige wals. 

 
muziekvoorbeeld 10: 7 Driestemmige basisakkoorden 

 

Elk personage en elke situatie heeft zijn eigen harmonische context en 
melodische lijnen, die de transparantie en verstaanbaarheid van de 
opera ten goede komen. Daarnaast is La Strada gebaseerd op een 
abstracte harmonische achtergrondstructuur die afgeleid werd van de 
‘pitch-class set theory’. De kern van deze harmonische structuur kan 
gehoord worden in de zeven driestemmige akkoorden waarmee de 
proloog van de eerste acte opent: 
 
Deze akkoorden behoren tot slechts twee pc sets: 3-4 (0, 1, 5; 
intervalvector 100110) en 3-8 (0, 2, 6; intervalvector 010101). 
Akkoorden 1, 3 en 7 en akkoorden 2, 4, 5 en 6 behoren respectievelijk 
tot pc set 3-4 en pc set 3-8 (inclusief transposities en inversies). Beide 
sets kunnen samengevoegd worden tot pc set 6-15 (0, 1, 2, 4, 5, 8; 
interval vector 323421), een tooncollectie die alle mogelijkheden opent 
om een gevarieerde en toch consistente harmonische taal te spreken. 
Deze akkoordprogressie komt meer dan eens expliciet in de opera voor, 
maar vormt meteen ook de structurele achtergrond, de harmonische 
dieptestructuur waarop het volledige werk rust. Uit deze 
akkoordklassen en intervalstructuren distilleert de componist eveneens 
de volgende concrete harmonische gedaanten: consonante drieklanken 
(vaak met ‘sixte ajouté’), septiemakkoorden, kwartenakkoorden, 
(letterlijk) alomtegenwoordige pedaaltonen die het tooncentrum van 
een scène fixeren, pentatonische wendingen en reine kwinten (als 
melodisch zowel als harmonisch interval, en tevens als harmonische 
relatie tussen tooncentra). 
 
La Strada is een ‘Italiaanse’ opera. Enige aandacht voor de vocale stijl 
is dan ook niet misplaatst. Alweer maakt de componist duidelijke 
keuzes. De aangewende technieken zijn vrij traditioneel, en 
‘Sprechstimme’ of andere experimentele zangtechnieken komen er niet 
in voor. Een cantabile- of legato-articulatie is de regel. 



muziekvoorbeeld 11: het begin van Gelsomina’s lied 
 

 
De meeste frases zijn eerder kort. Een ander kenmerk is de quasi-
afwezigheid van ensembles, met de uitzondering van de bruiloftsscène 
waarin de dubbeldialogen tussen Gelsomina en Il Matto en tussen de 
schoonmoeder van de bruid en Zampanò uitmonden in een mooi 
kwartet op het einde van de scène: dramaturgisch volledig naast elkaar, 
doch muzikaal convergerend. Voor het overige komen de personages 
één voor één aan de beurt. Zelfs in de dialogen ontbreken 
overlappingen volledig. Men kan daarom besluiten dat de componist in 
dit werk gaat voor een maximum aan verstaanbaarheid. Andere 
stilistische kenmerken wijzen in dezelfde richting: een declamatorische 
stijl met syllabische schrijfwijze, een perfect woordaccent, korte 
melodische frases, een melodievorming waarin de vlekkeloze 
tekstdeclamatie primeert op de lyrische vlucht. Ik ken geen enkele 
andere operapartituur waarin zoveel herhaalde noten voorkomen in de 
zangpartijen. Een overheersing van het recitatief boven de aria of het 
arioso sluit bovendien nauw aan bij de taal van het libretto en de keuze 
voor ‘gewone mensen als hoofdpersonages die zichzelf op een gewone 
manier uitdrukken’ (Luc Van Hove), zelfs wanneer ze geconfronteerd 
worden met diepe tragedie, eenzaamheid en verdriet. Anderzijds schept 
deze vrij ingetogen vocale stijl ruimte voor een rijke en kleurrijke 
uitwerking van de orkestmuziek. In La Strada ligt de kern van de 
lyrische en dramatische ontwikkeling inderdaad in het orkest, wat 
meteen een componist verraadt die verknocht is aan instrumentale 
muziek, zelfs in een opera. 
 
 
[MARK DELAERE] 
  



PETER VERMEERSCH (1959) 
Charms (1997), muziektheaterstuk op gedichten van Daniil Charms 
 
 

 
illustratie 12, © Mirjam Devriendt 

 
Peter Vermeersch’s Charms werd in 1997 voor het Vlaamse 
muziektheaterhuis Walpurgis gecomponeerd. De cyclus bestaat uit 
twaalf liederen voor sopraan, accordion, (bas)klarinet, percussie en een 
acteur (die gesproken tekst brengt). Als tegenvoorbeeld van het 
‘vakjesdenken’ in muzikale genres, vervagen in Vermeersch’s partituur 
de grenzen tussen jazz, rock, big band en hedendaagse muziek. Deze 
ongewone verklanking is uitermate geschikt om de immanente 
spanningen tussen waarheid en valsheid, tussen realiteit en verbeelding 
die de tekst karakteriseren, te doen uitkomen. De beweeglijkheid van 
deze partituur laat eveneens een breed gamma aan muzikale stijlen toe 
die bovendien overtuigend gebracht kunnen worden. Ook de sopraan 
heeft een wijde variëteit aan uitvoeringsstijlen tot haar beschikking: van 
klassieke belcanto, via Sprechstimme en parlando, naar een stijl die 
doet denken aan de Broadway-muziek van Kurt Weill. Alhoewel deze 
vrolijke muziek vrij voor de hand liggend klinkt, voegt de tekst er een 
bepaalde diepte aan toe zodat de muziek een vervelende nasmaak krijgt. 
 

Vermeersch koos voor zijn werk enkele kindergedichten van de 
Russische schrijver Daniil Charms (pseudonym voor Daniil Yuvachev, 
1905-1942). De meeste zijn vrij korte gedichten (of verhalen) die 
gekarakteriseerd worden door plotse kinderachtige mentale sprongen 
zonder enige logica. De personages die er voorgesteld worden zijn 
nauwelijks mensen van vlees en bloed. Ze lijken eerder op poppen aan 
touwtjes zonder eigen persoonlijkheid, noch wil. Op inhoudelijk vlak 
gaan de gedichten over de absurditeit van het menselijke bestaan. 
Zwarte humor, absurde ideeën en groteske figuren wedijveren er om het 
gevoel van zinloosheid uit te drukken. Nochtans is deze evocatie van 
zinloosheid voor Daniil Charms niet de ultieme doelstelling. In zijn 
geschriften functioneert absurditeit eerder als een koevoet die de 
dagelijkse aftandse gedachtenpatronen en gedrag openbreekt. Daarom 
kunnen Charms’ nonsens gedichten gezien worden als een lichtflits die 
de donkere realiteit verlicht. 
 
De muziek van Peter Vermeersch, die op het eerste zicht lichtvoetig en 
humoristisch lijkt, functioneert in feite op twee manieren als een 
vergrootglas voor de verborgen betekenissen van de tekst. Enerzijds 
zijn er liederen die de structuur en de sfeer van de tekst op een vrij voor 
de hand liggende manier verklanken. Ze drukken de zwarte humor van 
Charms poezie uit met een muzikale taal die een mix is van big band 
muziek, jazz en improvisatie. Vermeersch maakt dikwijls gebruik van 
onregelmatige ritmes en kleine metrische dislocaties die vervreemdend 
werken. Dit is duidelijk in Nr. 5, ‘Het begin van een zeer fraaie 
zomerdag. Symfonie’, het enige instrumentale stuk in de cyclus met 
gulle klarinetsoli die zo uit een jazz improvisatie lijken geplukt. In Nr. 
12, een heel kort liedje met de titel ‘Ontmoeting’, reciteert de acteur een 
tekst die uiterst triviaal en humoristisch lijkt te zijn, maar terzelfdertijd 
genadeloos de absurditeit van het menselijk bestaan evoceert. De 
instrumentale inleiding van het stuk bestaat uit een al even triviaal 
melodietje, dat kan gezien worden als een dergelijke uitvergroting van 
de absurditeit van de tekst dat de humor ervan ondraaglijk wordt. 
 



 
illustratie 13, © Mirjam Devriendt 

 
Anderzijds contrasteert de muziek van de andere liedjes enorm met de 
algemene sfeer van de tekst. Op die manier benadrukt de muziek de 
breuklijnen die Charms’ teksten karakteriseren. In Nr. 8 ‘Ik walg van 
alles’ drukt Charms’ korte gedicht de onmacht van de mens uit om 
zichzelf in een staat van intellectuele vrijheid te plaatsen – gelijkaardig 
met Sartre’s baanbrekende novelle La Nausée (1938). Het contrast 
tussen deze zwartgallige tekst met de muziek van Vermeersch zou niet 
groter kunnen zijn. De ritmes van de muziek, hoe gefragmenteerd ook, 
doen denken aan een zorgeloze tango, met zachte interventies van de 
accordeon en de klarinet. Paradoksaal genoeg functioneren tekst en 
muziek, in tegenstelling tot hun ogenschijnlijke kinderachtige 
luchthartigheid, als veel meer dan kinderspel. 
 
[JAN CHRISTIAENS] 
 
 
 
 
 

PETER WELFFENS (19242003) 
Hoe de slakken een huisje kregen (1976), muzikaal sprookje op een 
tekst van Koningin Fabiola van België 
 
 
Peter Welffens was gedurende zijn hele professionele carrière 
muziekdirecteur van het Koninklijk Jeugdtheater in Antwerpen. Het is 
dan ook niet echt verwonderlijk dat hij heel wat werken voor kinderen 
schreef, onder andere het muzikale sprookje Hoe de slakken een huisje 
kregen. 
 
Peter Welffens componeert zijn werken voor kinderen vanuit de 
overtuiging dat die muziek helder, eenvoudig en makkelijk te begrijpen 
moet zijn. Voor Welffens betekent dit ook dat de muziek tonaal moet 
zijn, liefst zonder al te veel verrassingen of dissonantie. De modernere 
elementen die in andere werken van Welffens aanwezig zijn (zoals 
polytonaliteit en ritmische complexiteit à la Stravinski en Bartòk), 
verdwijnen in Hoe de slakken een huisje kregen ten voordele van een 
tonaal idioom in de lijn van de Vlaamse romantische traditie. Hier en 
daar duiken weliswaar onverwacht dissonante akkoorden op, maar die 
verdwijnen telkens snel weer in het tonale geheel. 
 
Hoe de slakken een huisje kregen is gebaseerd op een sprookje van 
koningin Fabiola over een verkouden slak die met de hulp van een 
schildpad een huisje krijgt. Welffens maakt voor zijn muzikale zetting 
van het sprookje gebruik van orkest, twee koren, solisten en twee 
recitanten. Het opzet is enigzins vergelijkbaar met dat van een cantate, 
met een afwisseling tussen enerzijds sobere verhalende gedeeltes en 
anderszijds solistische of koorpassages zonder veel dramatische 
ontwikkeling. Het grootste deel van het verhaal wordt in dit geval 
verteld door twee recitanten, met een heel eenvoudige begeleiding of 
zelfs zonder enige muzikale ondersteuning. Enkel de twee 
hoofdpersonages, de slakken Kiyi en Yogo, krijgen een gezongen rol. 



Die rollen worden gezongen door twee kinderkoren, met hier en daar 
solistische gedeelten.  
 
Reeds in de ouverture, het enige (nagenoeg) zuiver instrumentale deel 
uit het werk, is Welffens’ uitgangspunt van eenvoud en transparantie 
zonder meer duidelijk. Het werk opent met een afgelijnd, herkenbaar 
thema, dat voorgesteld wordt door de strijkers en vervolgens in een 
uitgebreidere vorm overgenomen wordt door de fluit. Het thema wordt 
nog twee keer herhaald, waarna de recitant even de tijd krijgt om met 
het verhaal te beginnen. Na een korte schets van de beginsituatie – twee 
slakken zonder huisje, honderden jaren geleden – volgt een vrolijke 
mars, als was het een klassieke opera-ouverture. Ook de orkestratie 
houdt daarbij vast aan traditionele, vaak voorspelbare principes. Het 
marsritme wordt gespeeld door de trompetten, afgewisseld door 
houtblazers en wood-block. Herhaalde pizzicato akkoorden bij de 
strijkers zorgen voor een constante beat. De ouverture wordt afgesloten 
door een nieuw thema, waarvan de drie inzetten nogal nadrukkelijk 
gemarkeerd worden door een enkele aanslag van de triangel.  
De passages voor kinderkoor zijn over het algemeen heel eenvoudig 
getoonzet, in een vrij stereotiepe stijl. De muziek is tonaal, overwegend 
syllabisch en homofoon, met heel herkenbare thema’s. Hier en daar 
duiken canons of dialogerende passages op.  
Zowel in de instrumentale begeleiding als in de koorpartijen valt de 
nogal plastische verklanking van bepaalde elementen uit het verhaal op, 
zoals bijvoorbeeld de niesbui van Yogo (begin van deel II) en een 
onweer (begin van deel IV). 
 
We kunnen besluiten dat Peter Welffens met Hoe de slakken een huisje 
kregen geslaagd is in zijn opzet: de muziek blijft te allen tijde helder, 
eenvoudig en transparant en is zonder twijfel makkelijk verstaanbaar 
voor kinderen. 
 
 
[REBECCA DIEPENDAELE] 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. INVENTARIS 
 
 
Deze inventaris is een lijst van Vlaamse opera- en 
muziektheaterwerken geschreven van 1950 tot en met 2008. Ze 
is onder twee vormen beschikbaar: alfabetisch op naam van de 
componist en chronologisch volgens het jaar van compositie. 
Heel wat van deze werken kunnen gratis in het 
documentatiecentrum van MATRIX worden geconsulteerd, en 
dit zowel in partituurvorm als de opname. Voor de 
beschikbaarheid van deze materialen kan men kijken op onze 
website: www.matrix-new-music.be , onder de hoofding 
catalogus in de webpagina documentatie. Deze website vindt 
men ook uitgebreide beschrijvingen van leven en werk van heel 
wat Vlaamse componisten. Wanneer de lijst ‘author’ vermeldt 
onder de hoofding publicatie of opname, dan wil dit zeggen dat 
de componist in kwestie ons gemeld heeft dat hij zelf partituren 
en cd’s uitgeeft. Deze adressen kunnen op eenvoudige aanvraag 
bekomen worden op het volgende e-mail adres: info@matrix-
new-music.be.  
 

  
Alfabetische inventaris van Vlaamse opera en 
muziektheater vanaf 1950 
 Zie pagina 59-77 in de Engelstalige publicatie 
Chronologische inventaris van Vlaamse opera en 
muziektheater vanaf 1950 
 Zie pagina 78-95 in de Engelstalige publicatie 
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Berta vzw, Berta publishing 
Simon de Mirabellostraat 19B, B-9000 Gent (België) 
tel +32 (0)473 931 985 
berta_publishing@telenet.be 
 
Breitkopf & Härtel 
Walkmühlstrasse 52, D-65195 Wiesbaden (Duitsland) 
tel +49 (611) 45008 0 - fax +49 (611) 45008 59 - 61 
http://www.breitkopf.com 
 
CeBeDeM – Belgian Centre for Music Documentation 
Havenlaan 86C bus 214, B-1000 Brussels (België) 
tel +32 (0)2 230 94 30 – fax +32 (0)2 230 94 37 
info@cebedem.be - http://www.cebedem.be 
 
De Cranz 
Deze uitgever bestaat niet meer. 
 
Euprint bvba 
Parkbosstraat 3, B-3001 Heverlee (België) 
tel + 32 (0)16 40 40 49 - fax +32 (0)16 40 70 49 
info@euprint.be - http://www.euprint.be 
 
Kameleon Editions 
Montfortstraat 1, B-2550 Kontich (België) 
tel + 32 (0)3 888 49 89 - fax +32 (0)3 888 62 16 
info@kameleon-editions.com - http://www.beriato.com 
 
Metropolis music 

Kloosterstraat 2, B-2870 Ruisbroek-Puurs (België) 
tel +32 (0)486 20 88 42 – fax +32 (0)3 400 50 15 
office@metropolis-music.com – http://www.metropolis-music.com  
 
Pantalone 
Martelaarsplein 10, B-1000 Brussel (België) 
tel +32 (0)2 223 00 84 - fax +32 (0)2 223 00 92 
info@pantalone.be - http://www.pantalone.be 
 
Sibeliusmusic 
http://sibeliusmusic.com 
 
Van In uitgeverij 
Nijverheidsstraat 92/2, B-2160 Wommelgem (België) 
tel +32 (0)3 480 22 11 - fax +32 (0)3 480 76 64 
uitgeverij@vanin.be - http://www.vanin.be  
 
Universal Songs 
Geen informatie beschikbaar. 



PLATENLABELS 
 
 
Beriato Music bvba 
Montfortstraat 1, B-2550 Kontich (België) 
tel +32 (0)3 888 49 89 - fax +32 (0)3 888 62 16 
info@beriato.com - http://www.beriato.com 
 
Codaex 
Larenstraat 58, B-3560 Lummen (België) 
Tel +32 (0)13 35 20 60 
info@codaex.com – http://www.codaex.com 
 
Eufoda 
Blijde Inkomststraat 79-81, B-3000 Leuven (België) 
Tel +32 (0)16 31 06 00 – fax +32 (0)16 31 06 08 
ellen.frissaen@davidsfonds.be - http://www.davidsfonds.be 
 
Muziekcentrum Vlaanderen [FMC] 
Steenstraat 25, B-1000 Brussel (België) 
tel + 32 (0)2 504 90 90 - fax +32 (0)2 502 81 03 
info@muziekcentrum.be - http://www.muziekcentrum.be  
 
Fuga Libera 
Eikstraat 27, B-1000 Brussel (België) 
tel +32 (0)2 373 82 20 
info@fugalibera.com - http://www.fugalibera.com 
 
HKM records nv 
Broekstraat 10, B-1730 Asse (België) 
tel +32 (0)2 452 72 03 - fax +32 (0)2 452 34 25 
info@kusters.be - http://www.hanskustersmusic.com  
 
Kameleon Editions 
Montfortstraat 1, B-2550 Kontich (België) 
tel + 32 (0)3 888 49 89 - fax +32 (0)3 888 62 16 
info@kameleon-editions.com - http://www.beriato.com 
 
LOD 
Bijlokekaai 3, B-9000 Gent (België) 
Tel +32 (0)9 266 11 33 – fax +32 (0)9 266 11 30 
info@lod.be - http://www.lod.be 
 
Logos Foundation 
Kongostraat 35, B-9000 Gent (België) 
tel +32 (0)9 223 80 89 

info@logosfoundation.org - http://www.logosfoundation.org 
 
Maestro Music Productions (MMP) 
Leeuwerikstraat 20, B-3680 Maaseik (België) 
tel +32 (0)89 56 75 57 
info@mmp.be – http://www.maestromp.com  
 
Megadisc (MDC) 
Lage Varenweg 12, B-9031 Drongen (België) 
tel +32 (0)9 227 53 58 – fax +32 (0)9 227 05 98 
mail@megadisc.be - http://www.megadisc.be 
 
MTG GOV 
Geen informatie beschikbaar. 
 
Muziektheater Transparant vzw 
Leopoldplaats 10 bus 1, B-2000 Antwerpen (België) 
tel +32 (0)3 225 17 02 - fax +32 (0)3 226 16 52 
info@transparant.be - http://www.transparant.be  
 
Pantalone 
Martelaarsplein 10, B-1000 Brussel (België) 
tel +32 (0)2 223 00 84 - fax +32 (0)2 223 00 92 
info@pantalone.be - http://www.pantalone.be 
 
Phaedra 
Donkerstraat 51, B-9120 Beveren (België) 
tel +32 (0)3 755 40 37 
luc.famaey@pandora.be - http://www.phaedracd.com 
 
Philips records 
http://www.deccaclassics.com 
 
Querido 
Singel 262, NL-1016 AC Amsterdam (Nederland) 
tel +31 (0)20 55 11 262  
http://www.querido.nl 
 
Radio 3 / KLARA (Vlaamse klassieke radio) 
Kamer 2B29, August Reyerslaan 52, B-1043 Brussels (België) 
tel +32 (0)2 741 37 30 - tel +32 (0)2 741 55 54 
info@klara.be – http:// www.klara.be 
 
RCA records 
http://www.rcarecords.com/ 
 



Stardust (Netherlands) 
Geen informatie beschikbaar. 
 
Studio 100 
Halfstraat 80, B-2627 Schelle (België) 
Tel +32 (0)3 295 24 84 – fax +32 (0)3 295 23 09 
stefaan.moriau@studio100.be - http://www.studio100.be  
 
Universal Music (België) 
Woluwedal 34, B-1200 Brussels (België) 
Tel +32 (0)2 775 81 40 – fax +32 (0)2 770 50 06 
http://www.universalmusic.be 
 
Van In Uitgeverij 
Nijverheidsstraat 92/2, B-2160 Wommelgem (België) 
tel +32 (0)3 480 22 11 - fax +32 (0)3 480 76 64 
uitgeverij@vanin.be - http://www.vanin.be  
 
Vox Temporis (VTP) 
Koninginlaan 22, B-9820 Bottelare (België) 
Tel +32 (0)9 231 97 12 – fax +32 (0)9 231 97 12 
florian.heyerick@voxtemporis.be – http://www.voxtemporis.be 
 
Walpurgis records (WPR) 
Deurneleitje 6, B-2640 Mortsel (België) 
Tel +32 (0)3 235 66 62 – fax +32 (0)3 272 33 82 
info@walpurgis.be – http://www.walpurgis.be  
http://www.walpurgis.be/block1/walpurgis.php?lan=nl&txtID=5  
 
De WERF (WERF) 
Werfstraat 108, 8000 Brugge (België) 
tel + 32 (0)50 33 05 29 
info@dewerf.be - http://www.dewerf.be  
 
WMT-Weert 
Geen informatie beschikbaar. 
  



TRACK LIST CD 
 
Vermits enkel een handvol opera’s en muziektheaterstukken 
beschikbaar zijn op commerciële cd’s, werd beroep gedaan op een 
aantal live opnames, soms door de componist of musici zelf. Deze 
documenten zijn van grote historische waarde en om de lezers een idee 
te geven van de manier waarop deze werken geklonken hebben. Niet 
alle fragmenten op de cd zijn daarom even kwaliteitsvol afgewerkt. 
 
1. Raoul De Smet [2:31] 
Ulrike, een antieke tragedie – Proloog, Act I (fragment) 
Door Muziektheater Transparant/ Hans Rotman / Greetje Anthoni (S, 
Ulrike), Karolien De Meyer (S, Gudrun), Peter De Smet (T, Andreas), 
John Dur (Bar, Klaus), Henk Lauwers (Bar, Carlos), Hans Leether (T, 
Holger) 
(p) VRT - Radio Archief: Live opname 1989 in De Vooruit 
 
2. Kris Defoort [4:40] 
The woman who walked into doors – Me then, Act I, scene 8 
Claron Mc Fadden (S) en Dreamtime / Koen Kessels 
(p) & © De Werf – W.E.R.F.047 Kris Defoort – 
Conversations/Conservations 2005 
 
3. Frédéric Devreese [4:56] 
Willem van Saeftinghe, televisie-opera – Het begin 
Symonieorkest en koren van de Belgische Radio en Televisie (BRT-
RTB) / Frédéric Devreese; het Nieuw Schouwtoneel-Antwerpen 
(p) VRT - Radio Archief: Live opname 1964 
 
4. Wim Henderickx [3:47] 
Triumph of spirit over matter – Eerste scene (fragment) 
Prometheus ensemble / Etienne Siebens 
(p) VRT – Radio Archief: Live opname 2000 in het Luna Theater, 
Brussel 

 
5. André Laporte [4:48] 
Das Schloss – Prelude en Act1, scene 1 (fragment) 
The BRTN Philharmonisch orkest en BRTN-Mannenkoor / Alexander 
Rahbari / Bjorn Waag (K.) en Wilhelm Richter (Der Brückenhofwirt) 
(p) & © VRT – Discover DICD-920375 1997 
 
6. Willem Pelemans [4:40] 
De nozem en de nimf – Scene 1 (fragment) 
BRT kamerorkest / Jozef Verelst met soli door Silvain Deruwe, 
Raymonde Serverius, Christiane Plessis,Tony Vanderheyden, Angèle 
Geerts, Louise Hudsijn,Roland Bufkens, Maurits Vercammen, Ester 
Erauw, Rina Geysen, Jos Servriens en Piet Verhegge. 
(p) VRT - Radio Archief: Live opname ca. 1960 
 
7. Lucien Posman [4:29] 
Hercules Haché (The Adventure of a Professor)– Act III, scene 6 
Nieuw Conservatoriumensemble Gent / Roland Coryn / Jan van der 
Crabben (Bar, Hercules Haché); Pascale De Turck (MZ-S, Jeannine, 
Frau Letland); Ingeborg Lamote (S, Ilsa); Jan Caals (T, Bjorn); Walter 
WUYTS (T, Prosper, Dr. Henri Tomad) 
(p) VRT – Radio Archief: Live opname 1992 
 
8. Eric Sleichim [5:23] 
Men in tribulation – Fragment 
Bl!ndman, Phil Minton (Old Artaud, Chant), Viviane De Muynck (7 
Metamorfosen, Chant), Hagen Matzeit (Young Artaud, Altus) 
(p) VRT - Radio Archief: Klara Prix Italia 2004 in De Bottelarij, 
Brussel 
 
9. Dick van der Harst [3:44] 
Diep in het bos – En ik weet een man (scène 4) 
Paula Bartoletti, Brenda Bertin, Graziella Boggiano, Leen De Veirman, 
Merel de Vilder Robier, Carla Hoogewijs en Ineke Nijssen 



(p) & © LOD 1999 in Limelight 
 
10. Luc Van Hove [3:45] 
La Strada – Gelsomina’s song (in Act 1, scene 2) 
Symphonic orchestra of the Flemish opera / Koen Kessels / Jeanette 
Fischer (S, Gelsomina) 
(p) VRT - Radio Archief: KLARA Live opname 2008 in de Vlaamse 
Opera, Antwerpen 
 
11. Peter Vermeersch [2:43] 
Charms – Ik walg van alles 
Peter Vermeersch & Walpurgis; Judith Vindevogel, S, Philippe Thuriot, 
accordeon, Tom Wauters, klarinet, percussie, Wim Konink, percussie 
(p) & © Walpurgis Charms (010 1998) 1998 
 
12. Peter Welffens [5:36] 
Hoe de slakken een huisje kregen – Fragment van het begin 
Orkest van Jeugd en Muziek Antwerpen en kinderkoor / François 
Cuypers; Marie-Ange Dhondt en Fred Brouwers (spreekstemmen) 
(p) VRT - Radio Archives: Live opname ca. 1976 
 
Totale tijd: 51:53 
 
Master door Johan Favoreel & VRT. 
Deze compilatie is een initiatief van het Vlaams Muziekcentrum. 
Enkel voor promotionele doeleinden. Niet voor verkoop. 
p & c FMC 2008/05 
 
  



TEKSTEN BIJ DE MUZIEKFRAGMENTEN OP DE 
CD 
 
1. RAOUL DE SMET: Ulrike 
Tekst: Leo Geerts 
 
ULRIKE 
Hij verbrandde de luxe die wij allen aanbidden, daarom wordt hij 
gehaat. 
 
HOLGER 
De ene vreet, de and’re drinkt, een derde gaat aan seks ten onder, de 
vierde rijdt zich sportief dood, de vijfde laat een villa bouwen, de zesde, 
zevende, achtste, negende gaat naar de fascistische stranden vol zon en 
haat, alleen de tiende heeft begrepen dat al die luxe niet het leven is en 
die is aan de drugs bezweken. 
Maar Andreas stichtte brand en maakte wat plasticpoppen van kant. 
 
GUDRUN 
We moeten hem bevrijden, bevrijden, we moeten hem bevrijden uit de 
handen van de zwijnen. Als de politie alleen maar dient om het geweten 
op te sluiten dan moeten wij, jij en ik, en Holger, Andreas bevrijden. 
 
HOLGER 
Dan moeten wij het geweten bevrijden, bevrijden. 
 
ULRIKE 
Indien we hem bevrijden, dan zijn we zelf ook vogelvrij, desperado’s 
zonder huis. Nu kan je nog bij mij terecht. 
 
HOLGER 
Bij jou terecht of ten onrechte, that’s the question, Ulrike. 
 

ULRIKE 
Als ik met jullie meedoe, gaan alle deuren dicht. Niemand is bereid om 
in zijn eigen veilig huis zijn eigen kwaad geweten te verbergen. Als ik 
meedoe, gaan alle deuren dicht. 
 
HOLGER 
Een deur die dichtgaat, gaat ook altijd open. 
 
GUDRUN 
Voor Andreas is dat al gebeurd.Voor hem zijn alle deuren dicht. En jij 
zit daar, en praat en schrijft, en denkt en schrijft maar je blijft aan de 
verkeerde kant van de deur. Tussen onrecht en recht. 
 
ULRIKE 
Als maar mijn verstand kon smelten dit taaie denken waarin de twijfel 
woont.  
 
HOLGER 
Die deur, Ulrike, gaat open noch dicht. Die deur is een scheur in je 
eigengezicht. 
 
ULRIKE 
Er is meer dat tussen recht en onrecht zweeft dan jullie kunnen 
vermoeden. Er is meer tussen recht en onrecht dan wat te pas komt in 
jullie opstandigheid. 
 
 
2. KRIS DEFOORT: The woman who walked into doors 
Tekst: Kris Defoort 
Fragment zonder tekst. 
 
 
 
 



3. FREDERIC DEVREESE: Willem van Saeftinghe 
Tekst: Jean Francis, Mark Liebrecht 
 
EEN STEM 
Van Saeftinghe komt uit het dodenrijk! 
 
VAN SAEFTINGHE 
Ik ben Van Saeftinghe, geboren in Vlaanderen, gevallen in het Oosten. 
Geen steegje draagt mijn naam, geen standbeeld, geen woordenboek 
vermeldt mijn naam. Uwe kinderen vertellen niet over mij, geef mij een 
plaats in hun spelen en kinderboeken. 
 
EEN STEM 
De stage ademhaling van de aarde ritmeerde zijn stappen. Damme 
wachtte kalm en sereen op de geboorte van Uilenspiegel, Damme waar 
de planken van de schepen tegen mekaar schuurden gevuld met 
kruiden… zon… en Bordelese wijnen… Van Saeftinghe ging naar de 
abdij van ter Doest en werd Monnik. 
 
 
4. WIM HENDERICKX: Triumph of spirit over matter 
Tekst: Johan Thielemans 
 
BECK 
Lost! Lost and vanished. 
Beauty? 
Gone and lost. 
Lost, lost, lost. 
Beauty, lost to our world. 
Nothing, nothing, 
Nothing will bring beauty back. 
Gone. Over. Only war, and hate. 
Disgusting. Disgusting. 
Honesty gone and deception reigns. 

Disgusting. Disgusting. 
And I? What about me? 
A painting to combat the horror. 
A painting as a weapon. 
My weapon, a painting. 
And nothing changed. 
Disgusting. Disgusting. 
‘Autrefois marchand de beauté.’ 
But now. 
‘Marchand de catastrophes’, 
Dealing in dirt and excrement. 
(Looks in the mirror) 
Who is that in the mirror? 
I do not know you. I do not want to know you. 
The evil eye, that is what I see. 
And it’s mocking poor me. 
Away, get out of here. Leave me alone. 
Do not stare. I am not guilty. 
(Smashes the mirror with a hammer) 
 
 
5. ANDRÉ LAPORTE: Das Schloss 
Tekst: André Laporte (Max Brod, Franz Kafka) 
 
K. 
Kann ich hier ein Nachtlager haben? 
Ich bin unterwegs. 
Die Nacht hat mich auf meinem Marsch überrascht. Ich bin müde. 
 
WIRT 
Ich habe kein Bett frei. Ausser Sie wollten hier in der Wirtsstube auf 
einem Strohsack schlafen. 
 
 



K. 
Ein Strohsack! Ausgezeichnet. 
 
WIRT 
Er liegt draussen im Flur. 
 
K. 
Gute Nacht! 
 
 
6. WILLEM PELEMANS: De Nozem en de Nimf 
Tekst: Liane Bruylants 
Geen tekst beschikbaar. 
 
 
7. LUCIEN POSMAN: Hercules Haché 
Tekst: André Posman 
 
(Doctor Hein, a pale and thin man, is wearing an impeccable white 
suit. He has white-framed spectacles with dark glasses. His hair is 
flattened. His black leather gloves are markedly. Frau Letland is a pale 
and defiant piece of flesh, wrapped in black leather. In spite of her 
luxurious physiognomy, she looks like a moth.) 
 
(They strike up a litany-like ceremonial hymn to the Fistapo) 
 
ILSA – FRAU LETLAND 
Healer of all state diseases. 
(Doctor Hein moves towards Hercules. He circles around him in a 
characteristic homosexual way of the female kind. Hercules stomach 
turns, he becomes unwell.)  
Refuge of all handy therapeutics. 
Protector of the Eternal Uniform! 
Safe Harbourlight! 

Fear of Partisans! 
Ardent Fire: Exclusif Minister of the Torture Box. 
Guardian of the Cubic Model! 
 
BJORN – HEIN – HORST 
Please crack down! 
 
TUTTI 
The Big Coercer’s Fist of Steel: The Fistapo! Heil! 
 
HEIN  
(Hein gives a salute) 
Heil the Big Coercer! Hein Formol. I am Doctor Hein Formol. 
(Now, Hein introduces Frau Letland with an open gesture taking her 
hand in a gentile fashion.) 
“Hein” for my friends. 
Frau Letland, Bitte sehr! 
My assistant, my nurse! 
(He clicks his heels frantically) 
So, you are the famous subject that turns the head of the people, 
that wastes away the Belgian morality with stupid stanza’s! Stupid 
stanza’s! 
Sit down, professor! 
(Heins eye fall upon the little paintings hanging on the wall; he steps 
quickly towards one of them and peers like a connoisseur, towards the 
signature on the painting.) 
 
TUTTI 
The dirty pathogenic germ in the Almighty Big Coercer’s body will be 
destroyed by his fist of steel: The Fistapo! 
 
HEIN 
Well, the Professor holds the post of painter as well. 
What a splendour. What a coloration. 



What a harmony of forms. 
He really hides a multitude of talents:  
scientist is he, a poet, a painter, 
but, but also a computersquatter, 
and an author of “Vaudevilles”, 
and an expert in subtile resistance,  
and a leader of partisans!!! 
What a highly gifted abundance! 
That’s what I call a terminal case. 
Isn’t it, Frau Letland? 
 
FRAU LETLAND 
I agree Doctor Hein 
 
HEIN 
Frau Letland will first do an intensive check-up. 
She’s my favourite diagnostician. 
(Everybody salutes) 
Gentlemen, we have work to do downstairs! Follow me. 
 
BJORN – HORST 
Ilsa, go and make some coffee and tea. 
 
ILSA 
Oh no! I’m going to look for another job!  
I hate coffee and tea! 
Well, for Mister Hercules too. 
 
HEIN 
He will get something else!  
Frau Letland, you know what you have to do. 
Good luck! Gentlemen! 
 
 

8. ERIC SLEICHIM: Men in Tribulation 
Tekst: Jan Fabre 
Tekst niet beschikbaar. 
 
 
9. DICK VAN DER HARST: Diep in het bos 
Tekst: Eric De Volder 
 
Lied: En ik weet een man 
 
KOLLEKEN & TUTTI 
A en ik weet een man die heeft een kind gevonden vonden 

vinde vonde jaha een kind gevonden 
vande vinde vonde vinde vonde 
ja een kind gevonde 
ik weet een man die heeft een kind gevonde vind 
ik weet een man die heeft een kind gevonde vind 
van de vind vond 

 
A  en die heeft dat kind op zijnen buik gebonden bonden 

binde bonde jaha dat kind gebonden 
bonde binde bonde binde bonde 
ja dat kind gebonde 
die heeft dat kind op zijnen buik gebonde bind 
die heeft dat kind op zijnen buik gebonde bind 
van de bind bond 

 
A  d’er zijn er die teen en tander teen en tander durven 

durve dorve jaha nogal wat durven 
durve dorve durve dorve durve 
ja nogal wat durve 
d’er zijn er die nogal wat durve dorve dierf 
d’er zijn er die nogal wat durve dorve dierf 
van de dierf dorf 



 
JONKSKEN & TUTTI 
B  do kindeke do do slaapt en doet uw oogskes toe 

do kindeke do 
do kindeke do do slaapt en doet uw oogskes toe 
slaapt en doet uw oogskes toe oogskes toe 
do kindeke 
do do slaapt en doet uw oogskes toe 
slaapt en doet uw oogskes toe oogskes toe 

 
MADAM & TUTTI 
A  in zijn kelder heeft hij zich aan haar misdreven dreven 

dreve drifte jaha dat kind misdreven 
dreve drifte dreve drifte dreve 
ja dat kind misdreve 
daar heeft die man zich aan dat kind misdreve drift 
daar heeft die man zich aan dat kind misdreve drift 
van de dreef drift 

 
etc. 
 
TUTTI 
C  tjoe la loe stukken slaan 

we gaan het hier in stukken slaan 
tjoe la loe stukken slaan 
tjoe la loe lie la loe la 
tjoe la loe stukken slaan 
we gaan het hier in stukken slaan 
tjoe la loe lie in stukken slaan 
tjoe la loe lie tjoe la a a a a a a a 

 
 
 
 

10. LUC VAN HOVE: La strada 
Tekst: Eric De Kuyper 
 
GELSOMINA 
La strada è lunga… 
Soprattutto a piedi, la strada è lunga. 
E portano tutte a un paese. 
Là al paese, c’era la festa. 
Ho visto il musicante. 
Suonava… 
E poi camminava sulla corda. 
Non mi ha vista. 
Non ho avuto il corraggio di parlargli. 
Poi si è fatta sera… 
Le donne del paese mi hanno dato da mangiare, ma io non avevo fame. 
Erano buone. Erano buone. Buone. 
Hanno visto che ero triste. 
Ho cercato di dormire nel portone di una casa. 
E poi due militari mi hanno dato noia. 
Io mi sono difesa. 
E allora Zampanò, il grande Zampanò è arrivato sulla sua moto. 
E mi ha detto: „Dai, monta su!“ „Monta su!“ 
E io sono salita. 
 
 
11. PETER VERMEERSCH: Charms 
Tekst: Daniil Charms 
Tekst niet beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 



12. PETER WELFFENS: Hoe de slakken een huisje kregen 
Tekst: Fabiola, Koningin van België 
 
VERTELLER 1 
Honderden en nog eens honderden jaren geleden, toen geen enkele slak 
een schelp droeg, leefden er twee slakkenbroertjes die ontzettend veel 
van elkaar hielden. 
 
VERTELLER 2 
Wat Jocho ook altijd uitvoerde, Ki deed altijd mee. En wat Ki 
uitspookte, vond Joho altijd leuk genoeg om na te bootsen. 
 


