
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. 
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 Claude Coppens

Dit interview werd afgenomen per e-mail (voorjaar 2012)

Op 23 december 1936 werd in Schaarbeek een jongetje geboren 
dat zou uitgroeien tot een briljante pianist en componist van een 
bijzonder oeuvre. Maar dat wist toen nog niemand. Nu, 75 jaar later, 
zijn er velen die het nog niet of niet meer weten. 
Dat begaafd jongetje kreeg de naam Claude (zoals die grote 
Fransman?) Albert (om hem van Debussy te onderscheiden?) Coppens 
(omdat dat nu eenmaal een Vlaamse familienaam is). 
Redenen genoeg om de man over dat lange leven in de muziek aan 
de tand te voelen.

Wanneer men op internet uw biografische nota consulteert, meneer 
Coppens, kan men er lezen dat u tussen 1955 en 1960 niet alleen 
laureaat werd van drie internationale pianoconcoursen; in Parijs, in Rio 
de Janeiro en in Brussel – sommige lezers herinneren zich misschien de 
Koningin Elisabethwedstrijd van 1956 nog – maar ook promoveerde 
tot doctor in de rechten aan de ULB. Dan komt bij mij de vraag op: 
was u misschien een wonderkind?
Neen, ik was zeker geen wonderkind: in 1955 was ik achttien. Ik 
studeerde piano en wenste daarnaast een ruimere algemene cultuur 
te verwerven, die in het conservatorium niet gedoceerd werd; daar 
bestond louter een vakgericht onderwijs, daarom studeerde ik 
rechten.
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Maar om op 18 jaar aan internationale wedstrijden deel te kunnen 
nemen, moet u toch erg jong begonnen zijn aan de pianostudies. 
Werd u misschien in een kunstenaarsgezin geboren?
Ik kom uit een milieu van amateurmusici: mijn moeder zong, mijn 
vader speelde piano en viool en componeerde. Ik begon dagelijks 
piano te spelen toen ik drie was, eerst 5 minuten per dag, dan 15. 
Zelfs gedurende de vakantie aan zee – o ramp! – huurden mijn ouders 
een buffetpiano.

Vanaf wanneer ging u naar de muziekschool?
Niet naar de muziekschool maar naar het ‘Conservatoire Royal de 
Musique de Bruxelles’. Ik was nog geen negen jaar toen ik er, in de 
klas van Léon Stekke, de Eerste Prijs notenleer behaalde. Mijn foto 
kwam zelfs in de krant. Ik had toen André Vandernoot en Eugène De 
Canck als studiegenoten. Tijdens de oorlog volgde ik eerst privé-les 
bij Marcel Maas in Sint-Genesius-Rode. Hij gaf me wekelijks gratis 
les omdat hij geïnteresseerd was in zijn jonge leerling. Ik moest er 
wel vanuit Schaarbeek met de tram naartoe in een periode van 
bombardementen. Bij elk luchtalarm stopte de tram en moest 
iedereen naar de schuilkelder.

Volgde u dan na de oorlog opnieuw les aan het conservatorium?
In het conservatorium kreeg ik eerst les van Marcel Quinet, de 
assistent van Maas. Hij schreef voor mij een pianocompositie waarvan 
ik het manuscript nog altijd bezit. Met speciale toelating – het 
reglement voorzag immers dat men twee jaar bij de assistent moest 
blijven – mocht ik toch ook de lessen volgen in de klas van Maas zelf 
waar onder andere ook Guy Luypaerts student was. Als dertienjarige 
behaalde ik in 1950 mijn Eerste Prijs piano. Dat examen bestond 
uit twee fasen: eerst een technische proef en een maand later een 
publiek optreden. Intussen moesten we onder andere een verplicht 
werk instuderen dat dikwijls speciaal daarvoor werd gecomponeerd. 
Toen ik op de bewuste dag het podium betrad, vernam ik dat Marcel 
Maas die nacht aan een hartinfarct overleden was. Ik zat dus aan de 
piano op het podium van de grote zaal met naast me de lege stoel, 
waar normaliter mijn leraar had moeten zitten. Het hoger diploma 
behaalde ik als primus van de promotie, twee jaar later in de klas van 
André Dumortier. Ik heb nog ergens de bronzen medaille: Belgium pro 
arte.
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Op dat moment was u 15 jaar. Ik veronderstel dat u ondertussen ook 
humaniorastudies volgde? 
Mijn Grieks-Latijnse beëindigde ik ook in 1952, maar ik had de lessen 
in de retorica niet gevolgd en behaalde het diploma secundair 
onderwijs voor de middenjury. Schoollopen was niet te combineren 
met mijn muziekstudies.

Wanneer ging u in Parijs studeren?
Ik volgde al van in 1951 les bij Jacques Février in Parijs en dat tot 
1960. Maar in 1953 heb ik ook gedurende zes maand les gehad van 
Marguerite Long, eerst in het kader van haar privécursus, rue Molitor, 
daarna thuis in haar luxueuze appartement, avenue de la Grande 
Armée. In Parijs ontmoette ik natuurlijk Francis Poulenc, de vriend 
van Février. Ik heb nog de pagina’s gedraaid toen zij de Morceaux en 
Forme de Poire van Satie opnamen. Op aanraden van Février volgde 
ik ook enkele lessen bij Alexander Uninsky voor de interpretatie van 
Chopin, en bij Lucette Descaves, die het Derde Pianoconcerto van 
Prokofiev nog had ingestudeerd met de meester zelf. Ik ontmoette 
er ook Heitor Villa-Lobos, maar dat is een ander verhaal, gelinkt aan 
mijn deelname aan het Concorso International in Rio de Janeiro anno 
1957.

Wie waren daar uw medestudenten?
Bij Février en Long studeerde alleen de crème de la crème: Vladimir 
Ashkenazy, Aldo Ciccolini, Lazar Berman, Tamás Vásary, Léon 
Fleisher. Enkelen onder hen hebben ook deelgenomen aan hetzelfde 
Elisabethconcours als ik in 1956.

Was u indertijd al aan het componeren?
Ik componeer sinds altijd, met een onderbreking gedurende de 
internationale wedstrijden bij gebrek aan tijd. Ik studeerde soms tien 
uur piano per dag. 

Toen u in 1960 promoveerde had u de troeven in handen om twee 
carrières uit te bouwen. Het werd die van de muziek. Waarom?
Ik heb er nooit aan gedacht een juridische carrière uit te bouwen. Ik 
verkoos rechten te studeren omdat het curriculum in de kandidaturen, 
en zelfs in het eerste doctoraat, in die tijd tenminste, vooral uit 
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kunsthistorische vakken, geschiedenis, filosofie, sociologie, logica, 
literatuurgeschiedenis, Latijn en dergelijke bestond. En niet alleen 
daarom. In die jaren is mijn leven door twee keerpunten getekend 
geweest.

Twee keerpunten? Welke dan wel?
De Wereld Expo ’58 in Brussel en mijn huwelijk en de verhuis naar 
Gent in 1960.

Wil u dat wat toelichten?
Expo ‘58 was een artistiek keerpunt: gedurende twee weken ben ik er 
dagelijks naartoe geweest en volgde er de concerten. Villa-Lobos die 
ik na Parijs ook in Rio had ontmoet, waar ik zijn eerste pianoconcerto 
had gespeeld, heb ik een hele dag in de Expo begeleid: een dubbele 
ervaring. Pas dan ontdekte ik dat er ook zoveel op muzikaal gebied 
aan het gebeuren was. Tot dan was ik een opgefokt concoursbeest, en 
mijn horizon na de studies aan het conservatorium en zelfs na Parijs, 
was beperkt gebleven tot ‘klassieke muziek’. Hedendaags was, in mijn 
oren, Poulenc, Villa-Lobos en Stravinski en verder het exotisme van de 
Afrikaanse en Braziliaanse ritmen die ik tijdens mijn concerttournees 
had leren kennen. Nu ontmoette ik in Brussel Stockhausen, Xenakis, 
Boulez, Berio, Messiaen, Cage, Pierre Henry, de Kontarsky-broers, 
Siegfried Palm, Yvonne Loriod, Maurice Béjart en vele anderen. Een 
echte openbaring, een lawine van nieuwe ideeën, een omwenteling in 
mijn muzikaal denken, tot dan nog ‘schroomvallig’ dodecafonisch.
Mijn huwelijk met Hilda Ide was een tweede keerpunt. Eerst was 
er de verhuizing van Brussel naar Gent: een totaal ander milieu. 
Mijn schoonvader was voorzitter van de Leesclub Boekuil en had 
jarenlang literaire en filosofische voordrachten ingericht. Vlaamse en 
Nederlandse auteurs, professoren letterkunde of filosofie soupeerden 
en logeerden ten huize Ide en met velen onder hen ontstond een 
hechte vriendschapsband. Ik ontmoette er Louis Paul Boon, Johan 
Daisne, Karel Jonckheere (bij wie ik de nieuwe asperges ging 
savoureren in Rijmenam), Marnix Gijsen (die ik later ontmoette in New 
York), Maurice Roelants (kasteelheer van Gaasbeek), Karel Leroux, 
Hubert Lampo, Hugo Claus, Raymond Herreman, en natuurlijk de 
huisvriend, aanwezig op mijn huwelijk, Richard Minne.
Daarnaast was mijn schoonvader ook stichtend ondervoorzitter van 
de Vrienden van het Museum Hedendaagse Kunst, nu het SMAK, 
een museum dat nog niet bestond en waarvoor ze vochten, samen 



6in gesprek met ... Claude Coppens

met onder andere vriend en voorzitter Karel Geirlandt. Zo had ik 
natuurlijk de gelegenheid de meest vooruitstrevende en controversiële  
Belgische en buitenlandse schilders en beeldhouwers te leren 
kennen. Met velen van hen – de lijst is lang – werd ik bevriend: René 
Magritte, Roger Raveel, Pol Mara, Vic Gentils, Martial Raysse, Roger 
Wittevrongel, Oscaaf Landuyt, Carmen Dionyse, Jan Burssens, Luc 
Peire, de onvergetelijk Pierre Restany, ‘le pape du Nouveau Réalisme’, 
en onze huisvriend Pjeroo Roobjee, wiens literair werk me onlangs 
inspireerde voor een compositie. Het was kortom een Vlaams artistiek 
en universitair milieu. Hilda was toen secretaresse internationale 
betrekkingen van de International University Women Association. 
Dat verschilde dus uitermate van mijn Brusselse achtergrond. Ook 
mijn lectuur veranderde. Ik las nu, naast Franse, ook Nederlandse en 
Engelse auteurs. Ik ging naar tentoonstellingen en vernissages en 
voelde het gebrek, de nood aan hedendaagse muziek aan, die toen, 
met uitzondering van de radio, haast totaal afwezig was in België. 
Later kwam er gelukkig in Gent onder impuls van dr. Gaston Geirnaert 
een centrum dat concerten hedendaagse muziek programmeerde. 
Herhaaldelijk gaven ze me daarin de vrije hand. Later organiseerde ik, 
veelal met mijn studenten, concerten met hedendaagse muziek. 

Was dat ook niet de tijd dat u begon les te geven aan het Koninklijk 
Muziekconservatorium van Gent? 
Inderdaad. Ik ben daar begonnen in 1962 en ik herinner me nog de 
ergernis en zelfs de woede van bepaalde collega’s omdat ik in mijn 
pianoklas het hedendaags repertoire introduceerde. Ik gaf in diezelfde 
jaren ook seminaries over de interpretatie van hedendaagse muziek 
aan de drie Vlaamse conservatoria. Op verzoek van Lucienne Van 
Dijck, met wie ik nog had opgetreden, gaf ik aan het Conservatorium 
van Antwerpen een masterclass over de interpretatie van de liederen 
van Debussy en Satie. Mijn stelling was dat men eerst de tekst moest 
begrijpen, alvorens de partituur te analyseren. Onlangs ervoer ik tot 
mijn grote verbazing dat het aloude onbegrip nog steeds aanwezig is. 
Op een zondag keek ik naar kanaal 2 van de Nederlandse zender. Het 
ging over de interpretatie van een hedendaagse opera. De Chinese 
zangeres begreep geen woord van wat ze zong, en de dirigent noch 
de componist ergerden zich daaraan. Ze vonden dat ‘normaal’ (sic!). 
Volgens mij zong de zangeres, een zeer goede stem trouwens, zeer 
slecht.
Ik wil nog even iets meedelen dat ook mijn horizon heeft verbreed. 
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Gedurende de Expo had ik voor het eerst Amerikaanse schilderijen 
gezien: het ging om een collectie samengesteld door de broker Roy 
Neuberger. Kort na mijn huwelijk reisde ik voor het eerst naar New 
York City en ik had het geluk gedurende dat eerste verblijf in de States 
bij deze grote verzamelaar – hij bezat ca. 6.000 werken – te logeren. 
Ik kon er gemakkelijk werken want in zijn living stond een Steinway 
concertvleugel. Bij hem heb ik beroemde Amerikaanse kunstenaars 
zoals Alexander Calder en Milton Avery ontmoet. Roy is onlangs 
overleden, hij werd uiteindelijk 107 jaar en was tot zijn 102 blijven 
verder werken. Toen heb ik ook John Cage thuis bezocht en met hem 
onder andere zijn werken voor prepared piano bestudeerd.

Weet u nog waar en wanneer voor de eerste keer een van uw werken 
in het openbaar werd uitgevoerd? 
Om op die vraag te kunnen antwoorden moet ik zelf gaan grasduinen 
in de doctoraatsthesis van Geert Dhondt (UG 2001-2002). Daar vind 
ik dat ik in 1949 begon te componeren en een blaaskwintet heb 
gepleegd dat door de BRT opgenomen werd. Of was het toen nog 
NIR? Een ander werk, uit 1961, Symétries pour 9 instruments (versie 
1) werd gedirigeerd door Jef Verhelst voor een radio-opname. Ik 
weet nog dat de altist mij zei: “Ik speel dat ding niet. Boventonen, 
die bestaan niet op een altviool, en bovendien: mijn partij is 
onleesbaar!” Ik heb hem moeten tonen hoe men ‘un harmonique 
naturel et un harmonique artificiel’ op zijn instrument moest spelen! 
Sindsdien heb ik er altijd voor gezorgd dat mijn partituren en partijen 
van calligrafische kwaliteit waren om aldus dergelijke excuses te 
ontzenuwen. 

Op compositorisch gebied bent u, naar men schrijft, autodidact. 
Maar u hebt toch wel érgens de mosterd gehaald? Hebt u op het 
conservatorium geen theoretische vakken gevolgd?
Ik heb de verplichte cursussen solfège, harmonie en contrapunt 
gevolgd, maar had er een grondige hekel aan. Ik vond dat het 
helemaal geen zin had oefeningen te schrijven ‘en modes d’église’ of 
‘en style chromatico – Tristanesque’ (sic). Contrapunt daarentegen 
vond ik leuk en interessant om drie zeer verschillende redenen. 
Vooreerst een filosofische reden: alle individuele stemmen moeten in 
harmonie leven, wat een mooi voorbeeld van echte democratie is. Dan 
om een persoonlijke reden: Francis de Bourgignon rakelde gedurende 
de les, met een enorm gevoel voor humor, herinneringen op uit de tijd 



8in gesprek met ... Claude Coppens

dat hij op tournee Nellie Melba, ‘de grote diva’ begeleidde. En tertio: 
contrapunt is een uitstekende hersenoefening zoals kruiswoordraadsel 
en sudoku. Denk maar aan de ‘grand mélange’! Toch had ik er na 
een tijd opnieuw genoeg van door de koralen die ik primo in onze tijd 
niet meer relevant vond, en secundo – dat was het toppunt! – men 
analyseerde de koralen van J.S. Bach, ‘revisited by’ Kufferath. Een 
schoolmeester die Bachs fouten ‘verbeterde’ om ze als voorbeelden 
in het onderwijs dienstig te maken! Want er staan toch parallelle 
kwinten, nietwaar, en verboden kruisingen? Ik haat schijnheiligheid en 
censuur.
Je kan mij gerust autodidact noemen. Ik deed het enige wat in mijn 
ogen nog steeds belangrijk is: partituren analyseren en luisteren. 
Ook technisch luisteren. Een gans jaar spendeerde ik aan Bergs 
Wozzeck, maar daarnaast ontleedde ik Bach, Mozart, enkele 
latere strijkkwartetten van Beethoven, ook Debussy, Satie en Ravel 
natuurlijk, Bartóks pianowerken, maar vooral zijn strijkkwartetten. Van 
Schönberg speelde ik het integrale piano-oeuvre, maar bovendien 
analyseerde ik vooral Pierrot Lunaire en Erwartung. Dit laatste 
is een ‘tour de force’ van orkestratie en instrumentatie, het kan 
beschouwd worden als de zwanenzang van de laatromantiek. Het 
is haast onmogelijk om verder te gaan. Natuurlijk waren er ook de 
hedendaagse partituren. Ik heb in de jaren een enorme collectie 
aangelegd. In illo tempore werd ik vanuit de VRT nog opgebeld om te 
vragen of ik dit of dat bezat.

Onderscheidt u in uw lange compositorische carrière verschillende 
stijlperiodes?  
Daar kan ik kort en bondig op antwoorden. Mijn werkprincipe is: de 
permanente (r)evolutie!

Hier kwam mevrouw Coppens met een verhelderende verklaring even 
tussenbeide:
U moet weten dat Claude zich niet meer interesseert aan een werk 
als het af is. Hij heeft dan al andere ideeën. Maar als je echt iets wil 
weten over zijn zogezegde ‘evolutie’, verwijs ik naar de genoemde 
doctorale scriptie van Geert Dhondt: Fundamentele dualiteit als 
overkoepelend kenmerk van het denken van Claude Coppens. Daarin 
beschrijft hij zijn evolutie, met daarin één fundamenteel kenmerk, met 
name de grote gelaagdheid. We hebben veel gereisd en overal wilde 
Claude de inheemse muziek leren kennen. Pas op, het ging niet om 
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cross-over. Hij haat die term. Hij integreert de vreemde elementen 
in zijn werk, zoals hij ook werk van andere componisten heel even 
citeert, soms met intertextuele ironie.
Toen hij bijvoorbeeld in het Mozartjaar een opdracht kreeg, steigerde 
hij bijna. De opdracht stipuleerde: ‘op een beginnende zin van een 
onvoltooid werk van Mozart verder componeren’. Die avond, geërgerd 
door de internetspam, begon Claude die teksten allemaal te noteren 
en zette ze op het Mozartthema. Het resultaat was de compositie 
Spam@deus. Hij vond dat Mozart, indien hij in onze tijd had geleefd, 
zich daaraan evenzeer zou geërgerd hebben, want Mozart was 
sociaal voelend, een exponent van zijn tijd en zeker niet die speels-
aangename Amadeus-clown.

Wat is, volgens u, het belangrijkste in een compositie: de tijdsstructuur 
of het klinkend resultaat? Ik bedoel: geeft u de voorrang aan de 
mathematische dimensie of aan de fysieke dimensie?
Wat telt is vanzelfsprekend het klinkend resultaat, en dit behelst ook 
tijdsstructuren. De grote fout van onder andere twee componisten 
die ik evenwel bewonder – Boulez en Xenakis – is dat ze in hun 
respectieve werken Penser la musique aujourd’hui en Musiques 
formelles tijdsstructuren en klankstructuren scheiden. Volgens mij is 
dat absurd, en bovendien onmogelijk. Een werk, nieuw of oud, moet 
altijd actueel en maatschappelijk relevant zijn. Het heeft zijn wortels in 
de geschiedenis en is geïntegreerd in het tijdsgebeuren, dan pas heeft 
het een kans om aan te slaan. De Grieken dachten dat elke kunst 
een verworvenheid is voor altijd, maar dat geldt alleen voor sommige 
werken, want we kennen de toekomst niet. Wie overleeft en in welke 
periode? Een Shakespeare, een Swift, een Lorca inspireerden me. Ze 
hebben dus nu nog een betekenis, maar misschien niet dezelfde als in 
hun tijd. Eens dood, behoort een componist tot het verleden. De graad 
van actualiteit van zijn werk, denk aan Bach, Zappa, Scott Joplin, 
Mozart, hangt af van de interpretatie die men eraan geeft.

U vierde onlangs uw 75ste verjaardag. Componeert u nog veel? Wat 
staat er momenteel op stapel?  
Sinds ik op pensioen ben, kan ik eindelijk dagelijks componeren, soms 
tien uren lang. Een reuzenwerk is ‘in progress’, ik werk er sinds twee 
jaar aan; de voorziene duur is: 14’ x 10^14 . Tussendoor componeer ik 
nog andere dingen. Soms werk ik aan drie dingen tegelijkertijd.
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Hoe moet ik dat verstaan: 14’ x 10^14?
Dat is een wetenschappelijke notatie 10^14 = 10 tot de 14de macht = 
100.000.000.000.000 combinaties van elk 14 minuten, totale virtuele 
duur in astronomische jaren: 2.661.856.231 jaar + 25 dagen + 2 uur 
+ 19 min. + 6” + 899/1000sten (tot 1 nanoseconde). De uitvoerders 
moeten wel vernieuwd worden voor ze tot fossielen vergaan zijn.

In de opuslijst die u me toestuurde stond een titel die me intrigeerde: 
D.L.A. (in de reeks Fractals, na ontmoeting met B. Mandelbrot). Kan u 
daar iets over vertellen?
Dat is een werk uit 1994 voor blokfluitkwartet. Voluit is het 
Diffusion Limited Aggregate. Het heeft dezelfde eigenschappen 
als een sneeuwvlokkenstructuur, maar smelt niet, mag ik hopen. 
De fractalen zijn een structuur die gelijkaardig is op verschillende 
schalen: bijvoorbeeld: een bloemkool en de longen. Ik ben met die 
fractaalstructuren begonnen onder invloed van mijn zoon Marc-
Olivier, wiens ingenieursthesis over een toepassing van fractalen ging 
in het domein van de katalyse. We hebben Benoît Mandelbrot, de 
‘uitvinder’ van de fractalen, in New York ontmoet en later werd hij een 
vriend. Mandelbrot had een zeer veelzijdige belangstelling. Zo was hij 
zeer goed op de hoogte van de oude en de hedendaagse muziek. Hij 
was bevriend met onder andere Ligeti van wie de étude l’Escalier du 
Diable trouwens een fractaal is.

Hoe staat u tegenover de huidige toestand van de kunstmuziek in 
België?
Wat bedoel je met kunstmuziek? 

De term ‘kunstmuziek’ of ‘art music’ is al een tijdje in gebruik op 
colloquia, dacht ik. De term wordt gebruikt om de verwarring tussen 
de termen klassieke, hedendaagse, avant-garde, experimentele, 
postmoderne muziek, die allemaal een periode gekend hebben in 
de 20ste eeuw, te overstijgen. De term ‘ernstige muziek’ is dan weer 
zo’n term die discriminerend schijnt te werken. Mijn vraag heeft dus 
betrekking op die soorten muziek. 
Op muzikaal vlak is de huidige toestand zoals de economie: 
rampzalig, op enkele uitzonderingen na.
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Legt u dan een verband tussen de rampzalige economische toestand 
en de muzikale situatie in Europa? 
Ik leg zeker een verband tussen muziek en economie. Ik doceerde 
gedurende minstens 10 jaar een seminarie over de sociologie van de 
muziek aan het conservatorium. Historisch is er altijd een verband 
geweest tussen de kunstuitingen en de socio-economische toestand. 
Even een simpel voorbeeld: ontstaan en ontwikkeling van genres zoals 
symfonie en opera en de ontwikkeling van het orkest met de beperkte 
bezetting ten tijde van Mozart en Beethoven tot het enorme orkest 
van Mahler en verder tot de Eerste Wereldoorlog heeft te maken met 
een economische evolutie.

Van welke van uw  werken bent u het meest tevreden?
Over het laatste natuurlijk, want dat beantwoordt aan mijn laatste 
‘evolutie’.

En mogen we weten welke dat laatste werk is?
Mijn laatste werk op tekst van Maeterlinck, L’Infidèle, zal voor het 
eerst uitgevoerd worden in Roeselare op 6 april. Het duurt slechts 
zeven minuten en is een deel van twaalf opdrachten aan even zovele 
componisten, zes Belgische en zes buitenlandse.

Wel, mijnheer Coppens, mag ik u al op voorhand veel succes toewensen 
met de première? Verder dank ik u hartelijk voor dit boeiende gesprek 
en hoop en wens dat u nog jarenlang uw creatieve arbeid enthousiast 
mag voortzetten.


