
Tussen 2004 en 2018 interviewde Simon De Rijcke voor het tijdschrift Ambrozijn enkele 
tientallen componisten uit Vlaanderen. Hij sprak met hen over hun opleiding en 
carrière, hun drijfveren en bekommernissen, hun oeuvre en esthetiek. De reeks omspant 
bijna drie generaties: de jongste geïnterviewde in het rijtje was Luc Brewaeys (1959-
2015), de oudste August Verbesselt (1919-2012). 
De interviews bieden een kleurrijk perspectief op een bewogen (muziek)historische 
periode, van de late jaren 1930 over de oorlogsjaren heen tot het prille begin van dit 
millennium. Doorheen die verhalen worden verbanden tussen verschillende generaties 
zichtbaar en krijgt de lezer een uniek en persoonlijk inzicht – een blik van op de 
eerste rij, zeg maar – in de gebeurtenissen, concerten, lessen, vriendschappen en 
toevalligheden, die mee bepalend geweest zijn voor de nieuwe muziek in ons land. 

Als primaire informatiebron zijn deze interviews relatief moeilijk te vinden. Op initiatief 
van Raoul De Smet en in samenwerking met Kulturele Kring Ambrozijn vzw maakt 
MATRIX ze daarom beschikbaar via haar website. Waar mogelijk zijn de teksten 
toegevoegd aan de overeenkomstige componistenfiches. Gebundeld zijn ze terug te 
vinden via deze link. Musicoloog Yves Knockaert schreef er een inleidend artikel bij. 

Onderstaand interview verscheen oorspronkelijk in
Artistiek Tijdschrift Ambrozijn, jg. 26 nr. 1, april 2008

www.matrix-new-music.be/publicaties
www.ambrozijn-vzw.be
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 Gaston Nuyts

Interview afgenomen ten huize van de componist op 29 februari 2008 

Op het afgesproken uur bel ik aan, mevrouw Nuyts doet open en 
leidt me naar het ‘bureel’ van haar echtgenoot. Behalve de Gaveau 
is het eerste dat opvalt de indrukwekkende bibliotheek. Op de 
piano enkele bladen met in potlood beschreven notenbalken. Mijn 
nieuwsgierigheid gaat vooral uit naar de boeken. Niet alleen over 
muziek. Een hele rij Ten Huize van…, literatuur… Gaston Nuyts komt 
binnen en heet me welkom op zijn eigen robuuste manier en na wat 
gepraat over ditjes en datjes om het ijs te breken, steken we van wal. 
Ik zet mijn cassetrecordertje aan.

Mijnheer Nuyts…
Ge gaat dat toch niet opnemen, hoop ik. Dat breekt de ongedwongen 
sfeer. Ik heb dat liever niet.

Recorder uit.

U bent op 26 maart 1922 geboren in Deurne en u woont er nu nog. 
Bent u misschien op dit adres geboren?
Neen, ik ben geboren in de Leeuwlantstraat, Deurne-centrum.

Kan u wat meer vertellen over uw ouders en het gezin waarin u 
terechtkwam? Waren er nog kinderen?
Neen, ik was enig kind. Over mijn ouders, wat zal ik vertellen, ik weet 
daar niet zoveel meer over.
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Welk beroep oefende uw vader uit? Komt u uit een muzikaal milieu?
Muzikaal milieu, neen. We hadden wel een fonograaf en vele platen, 
je weet van die zware 78-toeren, met operamuziek. Van kleins af 
aan hoorde ik in huis de stemmen van Chaliapin en Caruso en alle 
beroemde aria’s van Verdi, enzovoort. Mijn ouders zongen hele aria’s 
mee.
Wat mijn vader deed? Wat weet een kind daar nu van? Het was iets 
met koloniale waren.

Ze gingen misschien ook naar voorstellingen in de Opera? Namen ze 
u wel eens mee?
Wat zijn dat nu voor vragen? Ik weet niet of ze naar de Opera 
gingen… ik herinner me dat ik in 1930 zelf op de planken stond in de 
opera Louise van Charpentier. En dat was niet in het operagebouw 
maar in de Franse opera, de ‘Bourla’.

Hoe kwam u daar terecht?
We woonden toen in Borgerhout en in de school van toen werd ik 
al opgemerkt om mijn mooi stemmetje. Ik mocht soms tijdens de 
zangles de tegenstem zingen. Wellicht was dat ter ore gekomen 
van een lid van de Rederijkerskamer ‘De Morgenster’, die de opera 
opvoerde.

Ging u toen naar de muziekschool?
Er waren nog niet zoveel muziekscholen als nu. Neen, ik kreeg privéles 
van Karel De Schrijver. Die man heeft me praktisch alles geleerd. Een 
heel goede leraar. 

Kreeg u bij hem thuis les?
Neen, hij gaf les bij uitgeverij Metropolis, oud-huis Prop, tegenover 
het operagebouw. In de kamer achter de winkel. Ik heb later ook 
nog wel les gekregen van Marinus de Jong, maar daar heb ik niet 
zoveel geleerd. Oh ja, en bij Renier Van der Velden heb ik contrapunt 
gedaan. En dat was nu ook niet direct zijn grootste gave. Neen, Karel 
De Schrijver heeft me het meest geleerd.

Leerde u ook een instrument bespelen?
Ja, de gitaar. Maar ik ben door een kwetsuur aan de ringvinger van 
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mijn rechterhand nooit kunnen verdergaan met de Spaanse gitaar 
en ben dan overgeschakeld naar het spelen met een plectrum. Ik ben 
ook later Django Reinhardt gaan opzoeken om te zien hoe hij het met 
zijn handicap klaar speelde om zo virtuoos te spelen. Ja, bij mij, kijk, is 
dat nog een gevolg van de kleuterklas, maar dat vertel ik hier niet.

De gitaar? Was dat instrument voor de Wereldoorlog al zo populair?
Wat dacht je? Hoe begeleidde men de liederen bij het kampvuur in al 
die jeugdbewegingen? Toch niet met een piano? 

Was u dan bij een jeugdbeweging aangesloten?
Dat was niets voor mij. Trouwens op 15 jaar gaf ik al gitaarles.

Wanneer bent u uw beroep als musicus beginnen uitoefenen?
Ik maakte deel uit van verschillende combo’s of salonorkestjes, en we 
speelden dan in bijvoorbeeld de Onyx-bar, in het ensemble van pianist 
Clément Moreau. Een prima muzikant. Maar daar kon je je kost niet 
mee verdienen. Dus werkte ik overdag als bediende, eerst op een 
Engels bureau, tot ze 1939 met de oorlogsdreiging de deuren sloten. 
Daarna even op een bureau van de Welvaart tot ik werd opgeroepen 
voor de lichting 1940. Later, in de oorlog, werkte ik bij Moulins 
Métropole.

U hebt dus de oorlog meegemaakt als soldaat?
Helemaal niet. Ik moest naar Roeselare en we werden 
gedemobiliseerd voor we waren begonnen. Ik heb veel geluk gehad. 

Welke herinneringen hebt u aan die oorlogsjaren? Werd u door de 
Duitsers niet opgevorderd?
Zoals ik al zei, ik heb in mijn leven veel geluk gehad. Van Ivo 
Mortelmans kreeg ik geregeld bewijsstukken van mijn studies aan het 
conservatorium. Ondertussen kreeg ik daar les van De Jong en van 
Van der Velden, maar dat heb ik al gezegd, en ook van Julia Aerts 
voor piano. Heb je van haar nooit gehoord? Een prachtige pianiste. 
Wij hadden thuis geen piano, maar ik ging toen in de jaren 1940-42 
bij een nonkel, die conciërge was van de parochiale feestzaal Sint-
Willibrordus, aan de Kerkstraat, op de piano tokkelen. Ik ben nooit 
ver geraakt. Om op je vraag te antwoorden: ja, ik ben in 1943 door 
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de Duitsers opgeëist en ik had weer geluk: ik moest als gitarist gaan 
meespelen in het Symfonisches Unterhaltungs Orchester in Brussel en 
daarna ben ik er een halfjaar mee op tournee geweest in Centraal-
Europa: Oostenrijk, Hongarije, Tsjechoslovakije, Polen. Prachtige 
ervaring!

Hebt u na de bevrijding daarvan geen nadelige invloed ondergaan 
zoals zoveel andere musici?
Neen, ik was als muzikant ingelijfd in een Franssprekend bataljon van 
de Brigade van generaal Piron en speelde, in 1946, in het orkest van 
het Intergeallieerd Hoofdkwartier. Elke avond in het Kurhaus van Bad-
Godesberg! Soms tot 6 uur ’s ochtends! Natuurlijk waren we vrijgesteld 
van allerlei verplichtingen zoals de morgengroet aan de vlag. Jongens, 
dat was me een tijd! Maar ik deed ook serieuzere dingen, hoor, want 
ik wilde het vak compositie leren. Toen ben ik in Keulen analyse 
gaan volgen bij Philippe Jarnach, een leerling van Busoni en die o.a. 
Debussy nog persoonlijk gekend had. Een schitterende lesgever. En 
ook bij professor Klusen heb ik les gevolgd.

Hoelang bent u in Keulen gebleven en hebt u daar uw studie 
compositie beëindigd?
Een jaar ongeveer, want het was in 1947 dat ik het diploma fuga 
behaalde in Antwerpen. Lodewijk De Vocht was daar toen directeur 
en ik kreeg bij hem thuis ook compositieles. Het is in die periode 
dat ze mij hebben aangespoord om in 1949 mee te dingen naar 
de Romeprijs. Er waren dat jaar maar twee kandidaten en wel 15 
juryleden. En ik herinner me nog de trekking van het thema voor de 
fugaproef. Ik was de jongste en mocht dus met mijn ‘onschuldige’ 
hand in de grote hoed grabbelen. Toen men het briefje voorlas 
sprong jurylid René Bernier bijna de lucht in: “c’est mon thème!”. Ik 
ben dat niet vergeten omdat hij de vader was van Guy Bernier, een 
uitstekende violist met wie ik bevriend was geraakt toen we samen in 
dat orkest van het geallieerd hoofdkwartier speelden. Enfin, ik heb de 
prijs niet gehaald, al was mijn fuga zeer goed. Maar de orkestratie van 
de andere proef was “nog niet rijp genoeg” luidde het oordeel van 
de jury. En dan moet je weten dat ik al van in 1943 arrangementen 
schreef, weliswaar vooral voor kleine ensembles maar later ook voor 
symfonisch orkest. En dat ik opdrachten kreeg uit allerlei hoeken: 
N.I.R., Berlijn, Nederland.
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U was dus actief als gitarist en arrangeur, en… geen eigen 
composities?
Ik was als gitarist natuurlijk vooral actief in de amusementsmuziek. 
Op het N.I.R. vroegen ze me altijd als er een moeilijke gitaarsolo 
moest opgenomen worden en van het een kwam het andere. Ik heb 
tussen 1948 en 1956 in de Brusselse Alhambra gedirigeerd en daar 
tussenspelen voor de uitvoeringen gecomponeerd; ook jarenlang de 
voorspelen voor de Wiener Eisrevue in het Sportpaleis. Ja, dat moet 
ik nog even vertellen: toen ik vorige maand op 1 januari naar het 
nieuwjaarsconcert op tv keek, zag ik daar plots een oude bekende 
opkomen met wie ik nog in de Alhambra heb samengewerkt: Georges 
Prêtre! Maar die heette toen niet zo; ik kan me niet meer herinneren 
hoe zijn artiestennaam toen was.

Zeg, wil je niets drinken? Koffie of heb je liever wijn of water? Ik zie het 
al, ik zal eventjes iets uit mijn wijnkelder halen.

Gaston komt boven met een chablis van enkele jaren geleden.

Wat denk je? 
Ziet er prima uit. 
Het glas wordt met een goudkleurig vocht gevuld. We klinken...
 
U hebt dus een carrière gehad als gitarist, maar hoe zit het met uw 
composities van de zogenaamde ernstige muziek? U hebt in 1976 de 
compositieprijs van de Provincie Antwerpen gekregen voor een stuk 
voor barokensemble, niet? Ik heb nog niet de gelegenheid gehad dat 
werk te horen.
Ja, dat was Bi-Triptychon, een werkje voor fluit, viool, fagot en 
klavecimbel in atonale stijl. Dat heeft wel wat succes gehad. Ik heb 
ook nog Miniaturen voor blaaskwintet op oud-Vlaamse liederen 
geschreven en een koperkwintet dat in Riga is uitgevoerd. Och, 
er is zoveel. In 2005 heb ik ook nog met Canticum Canticorum 
Salomonis de Europese prijs ‘Die goldene Stimmgabel’ behaald. Dat 
is een werk voor vierstemmig koor a capella op uittreksels van het 
Hooglied en duurt wel 35 minuten. De première werd verzorgd door 
het koor Musica Nova o.l.v. Roger Leens. Maar dat is niet atonaal 
of dodecafonisch, hoor. Dat systeem werkt gewoon niet voor een 
koor! Wat door bepaalde heren, musicologen en anderen, wordt 
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uitgekraamd over dodecafonie is niet te geloven. Die hebben nog 
nooit een koor van dichtbij gezien, geloof ik. Noten schrijven is niet 
hetzelfde als muziek schrijven. ‘Modern’ kan niet gedicteerd worden. 
‘Modern’ is wat geleefd wordt op het moment. Een keer iets speciaals 
doen, dat mag natuurlijk, maar het moet toch sociaal aanvaardbaar 
zijn! Multatuli schreef dat al honderd jaar geleden in zijn Ideeën. Ken 
je dat? Iedereen kent natuurlijk zijn Max Havelaar, maar dit? 

Gaston haalt uit zijn boekenkast een meerdelige, mooi ingebonden 
uitgave van Ideeën te voorschijn. Trots toont hij mij het jaartal: 1907
. 
Ik heb dat ooit heel goedkoop op de kop kunnen tikken. Nu zal dat 
wel heel wat meer waard zijn, zo goed bewaard.

Als ik u goed begrijp, hebt u een voorkeur voor de tonale schrijfwijze.
Ik moest toch mijn brood en dat voor mijn gezin kunnen verdienen. Ik 
heb gelukkig een aantal kindermusicals kunnen schrijven die werden 
uitgegeven door Van In. Het zijn er 15 geworden. Allemaal op lp.

Welke titels zijn het?
Ik weet dat niet zo goed meer. Wind in de cijfertjes, Toverklas, Dan 
maar alleen en hier zie, nog een lp van Een dag op het plein. Neem 
dat maar mee dan kan je er thuis eens naar luisteren. Maar alles bij 
alles heb ik veel kansen én onderscheidingen gekregen. Zo heb ik een 
TV-Oscar gekregen voor Wereldmelodieën. Dat waren uitzendingen 
van 55 minuten die gingen over impressies en muziek uit bepaalde 
streken. Ik herinner me nog : Wenen, Shalom Israel en Hemelhuis, 
met bewerkingen van werk van Hullebroek. Ik heb nog een brief van 
de (met plechtige stem) ‘Vlaamsche Toonkunstenaar van huize De 
Schalmei’, die me schreef dat het de enige verantwoorde bewerking 
voor koor en symfonisch orkest was van zijn liederen. Er was ook 
een programma over Ierland, een over oude muziek met de titel 
Meiliedeken, en ook over spirituals. Meestal werden de liederen 
gezongen door solisten uit de betrokken landen. Ik ben op die reeks 
misschien nog het meest trots. Er is ook nog de Bert Leysen-prijs 
geweest voor het programma Deep River. De heerlijke jaren 60! Ik heb 
nog tot 1983 op de BRT met o.a. het dansorkest gewerkt. 
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U hebt ook nog les gegeven aan het Brussels conservatorium, heb ik 
gelezen.
Ja, dat was tussen 1971 en 1987. Dat kwam ook doordat ik aan de 
BRT werkte en voordien ook al, ik geloof begin jaren 50, een cursus 
muziekpedagogie aan het Lemmensinstituut had gevolgd. Ik moest in 
Brussel toontechniek gaan geven.
 
Hoe hebt u dat opgevat? Het was volledig nieuw.
Er kwam heel wat meer bij kijken dan gewoon wat opnametechnieken 
aanleren, hoor. Het ging o.a. ook over de karakteristieken van 
toonvorming en akoestiek. De Tonmeister staat immers tussen de 
partituur en de techniek. Een grondige kennis van de instrumenten en 
van het partituurlezen was noodzakelijk.

Hebt u nog herinneringen aan bepaalde leerlingen?
Jazeker, wie zijn er allemaal? Van Welkenhuyzen, Brewaeys, Favoreel, 
Hoedenmakers, allemaal mensen die op BRT terechtkwamen. Die 
cursus was eigenlijk een kweekschool voor de meeste modulatoren en 
klankregisseurs die de laatste decennia in Vlaanderen als dusdanig 
hun kost verdienden.

U bent ook nog gedelegeerd bestuurder van de auteursvereniging 
Sabam geweest. Hoe kwam dat?
Het is nooit mijn ambitie geweest. Ze zijn het mij komen vragen. Het 
is, als zo vaak in mijn leven, uit de lucht komen vallen en ik heb de 
kansen gegrepen. Net hetzelfde met het voorzittersschap van de 
Belgische Artistieke Promotie, de B.A.P.

Had u bepaalde doelen vooropgesteld om in die functie te 
realiseren? Met andere woorden had u een regeringsprogramma?
Het is altijd mijn bedoeling geweest de Belgische muziek, (met nadruk) 
in al haar aspecten, te promoten. In die functie kan men het zich niet 
permitteren personen te promoten, het moeten altijd organisaties zijn 
die men financieel ondersteunt, maar wel op voorwaarde dat ze de 
Belgische muziek propageren.
 
U bent ook nog in de bres gesprongen voor de rechten van de 
uitvoerders.



9 Gaston Nuytsin gesprek met...

Al in 1947 heb ik aan de toenmalige Minister van Onderwijs en 
Cultuur een ontwerp voor een statuut van de musicus toegestuurd. 
Maar dat werd afgewezen en het heeft nog jaren geduurd vooraleer 
er iets positiefs uit de bus kwam. Daarom was ik ook tot voor enkele 
jaren bestuurslid van Uradex, die de belangen van de uitvoerende 
musicus behartigt. Nog is het statuut niet in orde. 
 
Om te besluiten wilde ik van u graag horen wat u denkt over de 
evolutie van de ernstige muziek, vandaag.
Ik ben zo gewend geraakt aan een objectieve houding die ik in al 
mijn functies – ik heb ook nog in ontelbare wedstrijdjury’s gezeten 
– moest aannemen, dat je van mij op dat gebied niets gaat horen. 
Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Iedere muzikant doet zijn 
best. Er is momenteel wel een duidelijke tendens zichtbaar, richting 
amusementsmuziek. Is dat achteruitgang? Wie zal het zeggen. Er zijn 
in dat genre en vooral in de jazz zeer knappe werken gemaakt. België 
is altijd belangrijk geweest in de geschiedenis van de Europese jazz.

Er rest mij enkel nog u te bedanken voor de tijd die u voor dit 
gesprek hebt willen uittrekken en ik wens u nog vele actieve jaren in 
allerlei raden en commissies. U bent in uw rijkgevuld leven werkelijk 
van alle muzikale markten thuis geweest. Proost!


