
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. 32 nr. 2, juli 2014, p. 25-30

www.matrix-new-music.be/publicaties
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 Octaaf Van Geert

Interview per e-mail in de lente van 2014

Meneer Van Geert, u hebt een groot deel van uw leven aan de muziek 
gewijd. Was het doordat de appel niet ver van de boom viel, misschien? 
Met andere woorden, komt u uit een muzikale familie?
Inderdaad, de appel viel niet ver van de boom. Mijn vader was acteur 
en regisseur en vooral beeldhouwer. Als zodanig won hij in Aalst 
de Valerius De Saedeleerprijs. Maar met acht kinderen kon hij daar 
toen geen beroep van maken. Hij werd dan maar controleur op het 
Ministerie van Openbare Werken.

De hoeveelste in de rij was u?
Ik was nummer twee.

Werd er gemusiceerd bij u thuis?
Er werd wel degelijk gemusiceerd. Ik begeleidde op de piano mijn 
zus Godelieve, die viool speelde, en mijn broer Hugo, die de klarinet 
hanteerde. Greta volgde ballet en de andere broers volgden les 
aan de Academie voor Schone Kunsten in Aalst. De jongste, Johan, 
schoolde zich verder aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten 
in Antwerpen en behaalde een resem prijzen met zijn keramiek 
sculpturen.
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U bent op 4 februari 1949 in Aalst geboren, bent u daar naar de lagere 
school gegaan?
Ja, ik volgde het basisonderwijs in het Groot College en de humaniora 
in het Klein College, nu Sint-Maarteninstituut. Mijn pa vond het Groot 
College te elitair.

Welke afdeling hebt u daar gevolgd?
Economie-moderne talen was mijn studierichting.

Hebt u daar goede herinneringen aan een of andere leraar aan 
overgehouden?
Eigenlijk niet. Er was een priester die in het laatste jaar Frans gaf. 
Maar dat was saai tot en met. Er was wel een leraar-pater – nog met 
zwarte rokken – die meer effect op mij had. Toen ik op een keer niet 
in de rij stond, gaf hij mij een slag in het aangezicht en ik vloog als 
vanzelf in de rij. Sinds dat voorval ben ik atheïst geworden. Maar een 
andere heeft wel een positieve invloed op me gehad: priester-leraar 
Michael Ghijs. Hij was koorleider van de uitstekende Schola Cantorum 
Cantate Domino van het Klein College. Ik heb daar zeker tien jaar in 
gezongen en veel kennis opgedaan.

Hebt u nog herinneringen overgehouden aan klasgenoten die later 
naam hebben gemaakt?
Uit mijn klas is een directeur-generaal van de Rijkswacht gekomen 
en uit het koor herinner ik mij de tenor Ludwig Van Gijsegem en ook 
Walter Couvreur, die nethoofd van Klara is geworden.

Woonden jullie heel de tijd in Aalst?
We woonden daar inderdaad totdat we trouwden. Ik ging naar Gent 
wonen en de anderen naar Antwerpen, Asse of elders.

Herinnert u zich nog de eerste kennismaking met de klassieke muziek?
Als knaapje was ik misdienaar in de Sint-Martinuskerk en daar 
speelde Renaat Mores orgel. Tijdens de huwelijksmissen speelde hij 
dan een toccata van Charles Widor. Dat was zo overweldigend dat 
ik misdienaar bleef om muziek te horen. Het eerste contact met niet-
klassieke muziek gebeurde ook in de kerk. Dat waren de gregoriaanse 
gezangen.
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Wat trok u daarin aan?
Wat me erin toen aan trok? Nog hetzelfde als vandaag. Gregoriaans 
of klassiek maakt niet uit. Het gaf en geeft me de vrijheid om 
gevoelens, gaande van ‘calmando’ tot ‘aggressivo’, te consumeren. 
Mijn jeugdjaren in dat grote gezin verliepen in een vrij dictatoriale 
sfeer die de psyche soms geweld aandeed. Muziek was en is voor mij 
de verlossing, de vrijheid.

Wanneer startte uw muzikale opleiding?
Mijn muzikale opvoeding is gestart op mijn twaalfde in de 
muziekacademie van Aalst waar Jef Dispa toen directeur was. Ik 
volgde er notenleer en leerde er pianospelen. Later volgde ik ook de 
lessen harmonie en kamermuziek.

Welke stukken werden er gespeeld toen u uw zus en broer aan de 
piano begeleidde?
Och, dat waren stukjes uit studieboeken, meer niet.

Ik veronderstel dat u voor piano nog wat anders te studeren had. 
Welke componisten genoten uw voorkeur?
Dat waren eigenlijk de vier grote B’s: Bach, Beethoven, Brahms, 
Bartók. Daarnaast toch ook Scarlatti.

Begon u in die periode al te componeren?
In de periode van de muziekacademie schreef ik korte pianowerkjes, 
kerkmuziek - niettegenstaande mijn haat voor zwartrokken. Ik voel 
die klap nog altijd. Ik componeerde een stukje voor viool en piano, 
opgedragen aan mijn zus Godelieve met de titel Modern. Verder 
nog toneelmuziek voor blokfluit, viool, cello en orgel. Een stuk voor 
kamerensemble zonder titel voor Engelse hoorn, twee violen, cello en 
pauken, 32 pagina’s lang! Toen ik dat later aan Vic Legley liet zien, zei 
hij dat de jonge Brahms ook zo schreef.

Brahms was dus uw voorbeeld of waren er nog andere voorbeelden?
Ik had geen voorbeelden. Met mijn harmonische kennis knutselde ik 
stukjes in mekaar die mijn voorliefde voor scherpe dissonanten en 
vlugge modulaties duidelijk weergaven.



5in gesprek met ... Octaaf Van Geert

Die kenmerken zijn nog altijd aanwezig in uw latere werk. Niet?
Inderdaad. De scherpe dissonanten en vlugge modulaties typeerden 
mijn jeugdwerkjes. Later blijft de scherpe klank behouden en maken 
de modulaties plaats voor snel wijzigende toestanden zoals een 
nieuwe serie, een ander ritme of een verschillende dynamiek. De 
tonaliteit heb ik dan voorgoed verlaten.

Wat mij ook opviel bij het beluisteren van uw composities is de 
vaak voorkomende tegenstelling tussen geladen, donkere frases en 
geslagen, harde akkoorden enerzijds, en zeer tere, zachte frases of 
zeer korte virtuose uitvallen – die me soms doen denken aan kreten – 
anderzijds. Is daar een onderliggende structuur aanwezig?
De structuren zijn heel eenvoudig. De grote vorm is dikwijls drie- of 
vijfledig. Mijn zinsconstructies zijn vaak gekoppeld aan de Fibonacci-
reeks. Een zachte frase kan 3 maten duren, een andere 5 en dan 
8 maten onstuimigheid of akkoordinslagen. Dat doorbreekt het 
klassieke verwachtingspatroon van 8 maten voorzin en 8 maten nazin. 
Ik ga niet uit van een bepaald reglement bij het componeren. Mijn 
muziek bepaalt het reglement.

Welke muziekgrammatica hanteert u dan gewoonlijk?
Dat is moeilijk te omschrijven. Ik heb geput uit volgende systemen: 
atonaliteit, twaalftoonstelsel, seriële techniek, aleatoriek. Ik gebruik 
microtonen en werk soms met klankvelden. Alles is zeer vrij toegepast 
in functie van mijn muziek.

Het frappeerde mij dat u de laatste twee antwoorden besluit met 
‘mijn muziek’. Ik begrijp dat iedere vogel zingt zoals hij gebekt is, 
maar ik vroeg me af of u met uw muziek iets wil overbrengen naar de 
luisteraar.
Mijn muziek is geen programmamuziek, ze is eerder abstract bedoeld. 
Mijn titels suggereren, geven een aanzet. Ik componeer, de uitvoerder 
interpreteert en de luisteraar absorbeert en verwerkt de klank naar 
eigen vermogen en fantasie tot gevoelens en gedachten. 
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U spreekt van “vlijmscherpe dissonanten”. Bent u op zoek naar nieuwe 
klanken?
Ik tracht met de traditionele instrumenten het dissonante karakter 
te maximaliseren. Of daar ‘nieuwe klanken’ uit voorkomen, betwijfel 
ik. Misschien is dat mogelijk met elektronica, maar daar begin ik niet 
aan. Ik ben geen ‘elektricien’.

Na uw middelbare studies gaat u naar het Conservatorium van Gent 
in 1968. Hoe was het daar? Wie waren de docenten?
In Gent behaalde ik de eerste prijzen notenleer bij Norbert Goddaer 
in 1971, harmonie bij Omer Van Puyvelde een jaar later en tenslotte 
contrapunt bij Julien Mestagh in 1976. Van Puyvelde gebruikte 
onder andere cursussen van het Conservatoire de Paris, in casu van 
Théodore Dubois en Charles Koechlin. Leerlingen werden uitstekende 
harmonische technici, maar we kregen geen historische duiding of 
gehoorvorming. Eenzelfde liedje in de contrapuntlessen van Julien 
Mestagh. Strenge regels. Verschrikkelijk! Voor mij was het nachtwerk, 
want sedert 1971 was ik al fulltime aan het werk als leraar notenleer 
in de muziekacademie van Aalst en in het secundair onderwijs als 
leraar muzikale opvoeding – er waren acht kinderen te voeden, weet 
je nog. Amaai, dat was zwoegen om die dictatoriale regelgeving onder 
de knie te krijgen. Julien Mestagh was ook mijn leraar fuga want ik 
ben hem daarvoor gevolgd naar het Conservatorium van Brussel. 
Hij had een eigen cursus met oefeningen. We moesten vooral Bachs 
fuga’s analyseren. Na mijn eerste prijs fuga, in 1978, heb ik nog twee 
jaar compositie gevolgd bij Victor Legley. Zijn Stalen Kathedraal uit 
1958 heeft me naar hem geleid. Dat wou ik ook kunnen schrijven. Ik 
heb hem veel liederen getoond en hij vond ze goed. “Doe zo voort”, 
zei hij, en dat was het dan. Zijn lessen waren gezellige babbels en 
hij herhaalde heel dikwijls dat Belgische componisten beter voor 
harmonieorkest zouden schrijven dan voor symfonieorkest. Dat 
is me altijd bijgebleven. Toen al werd geklaagd over de geringe 
programmering van Belgische muziek in ons landje! Maar mijn 
vakmanschap heb ik bij professor Roland Coryn aan het Gents 
Conservatorium geleerd. Dat was in 1988. Er hing daar een speciale 
sfeer in de compositieklas. Medestudenten speelden onze werken en 
die kwamen dan aan bod in de jaarlijkse Week van de Nieuwe Muziek. 
Er was ook contact met binnen- en buitenlandse componisten via 
concerten en lezingen, onder andere door Kagel, Saariaho, Buckinx. 
We kregen het volledige pakket: instrumentenleer, analyse, orkestratie 
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en bespreking van onze composities. 

Wie zat er zoal in die compositieklas?
Mijn medeleerlingen compositie waren Lucien Posman, Daniël 
Gistelinck, Bernard Baert en Dirk Blockeel. Allemaal hebben ze later 
een mooie carrière uitgebouwd.

U bent zelf docent orkestratie, instrumentenleer en schriftuur geweest. 
Hoe zag u die vakken? Wat doceerde u de studenten?
Voor schriftuur had ik een eigen cursus gebaseerd op gehoorvorming, 
analyse en schriftuuroefeningen. Contrapunt was gebaseerd op 
The Polyphonic Vocal Style of the Sixteenth Century van Knud 
Jeppesen. Voor instrumentenleer heb ik ook een cursus samengesteld, 
uitgaande van The study of orchestration van Samuel Adler. 
Leerlingen konden via beamer en computer mijn les volgen: luisteren, 
theorie en oefeningen. Een dergelijke cursus opstellen vraagt heel wat 
tijd. Men zou dat, zoals in het buitenland, in teamverband moeten 
doen. Nu is het ieder voor zich. Orkestratie heb ik maar een jaartje 
gegeven: luisteren, analyse en oefeningen en als slot het orkestreren 
van een deel uit een sonate van Beethoven. 

Hebt u studenten gehad die door hun composities de aandacht 
hebben getrokken van de muziekwereld?
Mensen die ik voor een stuk heb opgeleid waren Petra Vermote 
en Annelies Van Parys voor het vak orkestratie. Annelies had bij 
mij ook al harmonie, contrapunt en compositie gevolgd aan het 
conservatorium van Brugge. Later had ik daar voor harmonie, 
contrapunt en compositie nog volgende leerlingen: Daan Janssens, die 
nu aan het doctoreren is, en Thomas Blondelle. Hij werd tweede in de 
Koningin Elisabethwedstrijd voor zang!

Uw composities hebben vaak prijzen behaald. Heeft dat goede 
gevolgen gehad voor de verspreiding van uw muziek?
Bij de zeven behaalde prijzen waren er slechts drie premières. Voor de 
rest was er nog een klein sommetje geld. Dus zeker geen springplank 
naar eeuwige roem. Geen kat of hond heeft naar mijn werk gevraagd. 
Je moet alles zelf doen. Een componist moet vele levens tegelijk 
hebben: kostwinner, opvoeder, componist, uitgever, manager en 
alcoholist om alle miserie door te spoelen.
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Welke genres hebt u zoal beoefend?
Ik heb werken in verschillende genres geschreven. Zo staan er 
symfonische werken op mijn lijst: Compositie in brons, geïnspireerd 
op het beeldhouwwerk van Henry Moore, dan King and Queen, en 
Sedimantaria, een opdracht van het Koninklijk Filharmonisch Orkest 
van Vlaanderen. Het werk werd ter gelegenheid van 100 jaar Agfa-
Gevaert in 1994 onder leiding van Muhai Tang in de Elisabethzaal 
uitgevoerd. De zaal zat vol. Nooit heeft zoveel volk naar mijn muziek 
geluisterd!
Verder heb ik ook muziek geschreven bij Het jongetje met het hocus-
pocuswoord, tekst van André Velghe. Dat was voor jeugdorkest, twee 
koren en de toneelklas, maar het werd nooit uitgevoerd. Al heb ik er 
wel de Belgische Artistieke Promotieprijs in het kader van de nationale 
compositiewedstrijd Peter Benoit in Harelbeke voor gekregen. Voor 
het overige is er overwegend kamermuziek: twee strijkkwartetten, 
een pianokwartet en een pianotrio, een blokfluitkwartet, een 
houtblazerskwintet, enkele stukken voor verschillende ensembles, 
heel wat duo’s en solowerken. Daaronder vallen een aantal duo’s, 
trio’s en ensemble met zangstem op teksten van onder andere 
Adriaan Holst, Joris Ostyn, Louis Paul Boon. Met het trio voor sopraan, 
klarinet en piano op teksten van deze laatste auteur heb ik in 1986 
de Muizelhuisprijs gewonnen. Niet alles is uitgevoerd, hoor. Ik won 
ook nog de Provinciale Prijs met mijn koorwerk op tekst van Paul 
van Ostaijen. Ook nooit uitgevoerd. Maar de enige keer dat ik een 
staande ovatie kreeg voor mijn werk was toen bij de opening van het 
academiejaar 2011-12 van de Hogeschool Gent mijn arrangement 
van de Vlaamse Leeuw en de Brabançonne werd uitgevoerd.
 
Hebt u vaak in opdracht gecomponeerd?
De twee symfonische werken en heel wat kamermuziek werden in 
opdracht geschreven. Vooral vanuit de Rode Pomp, een muziekfabriek 
geleid door André en Lucien Posman, kreeg ik heel wat opdrachten. 
Ze hebben die organisatie gewurgd. Nadien was het gedaan 
met de Vlaamse kamermuziek. Het hele subsidiesysteem voor 
compositieopdrachten is van die aard dat de opdrachtgevers er niet 
willen aan beginnen. De papierwinkel van het Sovjetsysteem was klein 
grut in vergelijking met de onze. Er worden dus geen opdrachten 
meer gegeven aan componisten van eigentijdse kunstmuziek. Die 
muziek wordt bovendien niet meer geprogrammeerd en de musici 
zien er tegen op om die werken in te studeren en maar één keer te 
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kunnen uitvoeren. Er kruipt veel tijd in, want over het algemeen zijn 
het moeilijke stukken, en het brengt uiteindelijk niets op.

Waar haalde u de inspiratie? Hoe ging u te werk bij een nieuw stuk?
Een compositie vraagt mij veel voorbereiding, veel denkwerk. Het 
komt dus langzaam tot stand. De natuurwetenschap geeft vaak 
aanleiding tot een compositie. Dat merk je aan de titels die ik 
geef: H2O, Sedimentaire, Processus geologico, The table of Dimitri 
Ivanovitsj Mendeljev. Maar soms zijn ook tegengestelde gevoelens of 
bepaalde toestanden het uitgangspunt zoals bij States, Ggrr-ssst, en 
Molto, molto, molto. Of een beeldhouwwerk, zoals ik al vermeldde.

Nu u met pensioen bent, hebt u wellicht meer tijd om te componeren. 
Hebt u bepaalde plannen?
Het is zeer rustig. Er zijn geen nieuwe opdrachten en bedelen om 
opdrachten is niet mijn sterkste kant. Schrijven in het luchtledige om 
de compositie daarna in een lade te leggen, daar doe ik niet aan. 
Geen opdrachten, geen plannen. Misschien moeten we wachten. Op 
Godot?

Ik had me geen beter slotakkoord kunnen dromen, meneer Van Geert. 
Hartelijk dank voor uw bereidwillige medewerking aan dit openhartig 
gesprek.


