
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. 33 nr. 3, oktober 2015, p. 5-9

www.matrix-new-music.be/publicaties
www.ambrozijn-vzw.be
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 Carl Verbraeken

Interview afgenomen in ‘t Nachtegaaltje op 8 september 2014

Afspraak in een gezellige taveerne op de grens tussen Wilrijk en 
Antwerpen, op het terrein van het provinciaal beeldenpark. Waar ooit 
de nachtegalen zongen? Een romantische ontmoeting? Het wordt 
alvast geen gedicht maar gewoon proza.

Mijnheer Verbraeken, u werd in Wilrijk op 18 september 1950 geboren 
en bereikt dus over enkele weken de pensioenleeftijd. Houdt u er 
dan mee op als directeur van de muziekacademie van Sint-Pieters-
Woluwe?
Nee, toch niet. Ik blijf nog dit nieuwe schooljaar voldoen. Pas volgende 
jaar ga ik ‘op rust’.

En hebt u plannen?
Ik zal mijn oeuvre eens onder handen nemen en hier en daar 
oppoetsen zoals Lodewijk Mortelmans deed toen hij met pensioen 
ging.

Geen speciale droom meer te verwezelijken, waarvoor u geen tijd 
hebt gehad?
Toen ik in het verleden mijn pianowerken schreef, had ik het plan 
opgevat die ooit te orkestreren. Misschien doe ik dat gedeeltelijk ook.
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U blijft ook in functie als voorzitter van de Unie van Belgische 
Componisten?

Mijn tweede mandaat loopt tot 2018. Ik hoop dat de organisatie 
als dusdanig zal verder werken, want het is er niet eenvoudiger op 
geworden. Er is een splitsende tendens binnen het bestuur. Vreemd 
genoeg schijnen het de Franstaligen te zijn die daarop aansturen. 
Of zou het zijn dat zij het geheel willen overnemen? Ik weet het 
niet. Met grote ego’s als raadsleden is het het niet voor de hand 
liggend om tot een eenvormig beleid te komen. Komt daarbij dat 
de financiële ondersteuning van Sabam sinds 2010 teruggebracht 
werd tot minder dan de helft. Probeer dan maar eens op nationaal 
vlak interessante initiatieven ter bevordering van de muziek van onze 
leden te ondersteunen. Mochten we nog kunnen rekenen op nationale 
instellingen zoals radio, orkesten en organisatoren zoals dat vroeger 
is geweest, dan zouden levende componisten van kunstmuziek nog 
enig aanzien genieten. Maar sommige van onze orkesten gaan in Los 
Angeles filmmuziek spelen. Dat is commercieel veel interessanter dan 
Belgische muziek te vertolken. Want er is zo’n ingewortelde mantra: 
‘naar Belgische muziek luistert geen kat’. Ik zie de toekomst voor onze 
klassieke muziek niet zonder meer rooskleurig in. We blijven er wel 
van overtuigd dat dit moet en zal veranderen. Maar, sorry, u kwam 
waarschijnlijk niet om mij te horen klagen.

Inderdaad, laten we ons focussen op de jonge Carl Verbraeken. Op 
uw webstek en in het onvolprezen Lexicon van Flavie Roquet las ik dat 
u een drukke, gevarieerde, om niet te zeggen: ongewone, schooltijd 
hebt gehad. Op vijfjarige leeftijd begon u niet in het eerste maar in 
het derde leerjaar, als vijftienjarige beëindigde u de Grieks-Latijnse 
humaniora en op uw zeventiende begon u aan de KU Leuven aan 
ingenieursstudies. En uitgerekend vanaf uw kleuterjaren leerde u 
pianospelen en later ging u naar de muziekschool in Borgerhout. U 
volgde er notenleer, harmonieleer, muziekgeschiedenis, pianoles bij 
de jonge Jos Van Immerseel en ook nog eens kamermuziek. Hebt u 
wel een kindertijd gehad?
Wat bedoelt u? Dat ik geen tijd zou gehad hebben voor iets anders 
dan leren? Ik was bij de scouts van het Sint-Stanislascollege en op 
mijn zestiende was ik leider bij de Sint-Tarcitiusgroep. Ik organiseerde 
mee de kampen voor de leden. Dat betekende sleuren en timmeren 
en lopen en zo meer. Ik was ook jaarlijks in Sint-Joris-Weert op de 
‘Herfstontmoeting’ waar alle scoutsleiders bijeenkwamen. Ik heb daar 
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nog met mijn accordeon op het podium gestaan.

Komt u uit een artistieke familie?
Mijn moeder had privélessen gevolgd bij een schilder en heeft 
een tiental schilderijen nagelaten. Mijn vader was eerder literair 
geïnteresseerd. Hij was regent Frans en aardrijkskunde. Ze hielden 
allebei veel van muziek. Ik had ook een toenmalig Bekende 
Vlaming als nonkel: Jan Verbraeken (1923-1983). ‘De prins van het 
Vlaamse lied’ werd hij genoemd in de kranten. Je kent misschien zijn 
succesnummer Aan het Noordzeestand, net zo beroemd als Zie ik de 
lichtjes van de Schelde. De schrijfster Irene Van Kerckhoven was mijn 
tante.

Toen u aan de universiteit studeerde, volgde u ook piano aan het 
stedelijk conservatorium. U had vast niet veel belangstelling voor het 
studentenleven?
Wat het bierdrinken betreft, daarvoor had ik inderdaad geen 
belangstelling. Ik drink namelijk geen bier. Maar ik nam wel deel 
aan faculteits- en clubactiviteiten en begeleidde daar geregeld het 
liederenrepertoire met mijn accordeon.

In 1972 promoveert u tot burgerlijk elektro-werktuigkundig ingenieur 
en het jaar daarop wordt u eerstgerangschikte pianist op het 
Pro Civitate concours. Een carrière als pianist lag voor u open?
Ja, dat was een mooie periode van twee weken vol boeiend avontuur. 
Ik heb enkele recitals mogen geven maar dat leven was niet 
compatibel met mijn doorgedreven studies aan de unief. Ik werkte 
toen aan mijn doctorale thesis waarmee ik in 1976 tot doctor in de 
toegepaste wetenschappen promoveerde.

Dat is ook iets dat mij intrigeert: hoe kwam het dat u, doctor in de 
elektronica, toch een carrière in het Deeltijds Kunstonderwijs hebt 
uitgebouwd?
Toen ik afstudeerde was het vanzelfsprekend dat ik, zoals veel van 
mijn collega’s, naar de States zou vertrekken. Op basis van de artikels 
die ik had gepubliceerd, ben ik wel in Washington op zulke colloquia 
uitgenodigd. Ik heb een hele tijd getwijfeld, maar het was toen einde 
jaren 1970 al over zijn hoogtepunt. Anderzijds was het uitbouwen 
van een carrière als solist voor mij ook al achterhaald. Je moet die 
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normaal realiseren in een jeugdfase en dat was voor een 26-jarige 
praktisch voorbij. Zo ben ik ook pas nadien beginnen te componeren.

Maar de muziek had u ondertussen niet losgelaten of, misschien 
beter, u had de muziek niet laten liggen want u studeerde ondertussen 
aan het Brussels Conservatorium. U behaalde er toen alle denkbare 
muziekdiploma’s: harmonieleer bij André Laporte, contrapunt bij 
Julien Mestdagh, fuga en compositie bij Peter Cabus, piano bij Robert 
Steyaert en kamermuziek bij Arie Van Lysebeth. Een hele krachttoer, 
toch?
Daar zijn verscheidene jaren over heen gegaan, hoor. Dat is iets wat 
de buitenstaanders en de politici absoluut niet beseffen. Hoe lang en 
moeilijk die studies zijn. Langer dan gewone universiteitsstudies zoals 
bijvoorbeeld psychologie en toch werden onze diploma’s jarenlang 
ondergewaardeerd. De wedden waren niet aangepast, ze stonden 
op hetzelfde niveau als de regenten die maar een opleiding van 
twee jaren hadden. Na de hervorming van 1996 is alles gelukkig 
gelijkgeschakeld met het Masterdiploma.

Hoe kijkt u terug op die lessen bij die oudere componisten?
Peter Cabus liet wel veel vrijheid toe. Ieder had zijn eigen manier 
en die beïnvloedde me natuurlijk. Die heren zaten in de jury en 
verwachtten dat je hun raadgevingen ter harte had genomen. 
Herman Roelstrate maakte veel indruk. Hij was een gedreven 
koorleider en componist. Robert Steyaert had een rijke ervaring 
als podiumartiest en gaf ons daaromtrent nuttige tips. Over het 
algemeen was Brussel eerder naar de traditie gericht. Zo speelde ik 
voor mijn eindproef werk van de drie B’s. Verder nog werk van Liszt en 
Skriabin en het derde concerto van Rachmaninov. Maar als begeleider 
was het repertoire uiteraard nog veel uitgebreider.

Had u een voorliefde voor een bepaalde componist?
Duidelijk voor Rachmaninov. Eerst was dat Bartók, zoals zovele 
jongeren. Zijn expressieve, hamerende ritmen maakten indruk, 
maar na een tijd werd die muziek te gemakkelijk doorzichtig. Bij 
Rachmaninov is dat allemaal veel complexer en heeft het werk meer 
artistieke diepgang.
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Wanneer begon u te componeren?
Tussen mijn achtste en zestiende heb ik een Ballade voor piano 
geschreven in de stijl van Bartók en een sonatine. Nog enkele kleine 
werkjes maar daar ken ik de titels niet meer van. Nadien heb ik tot 
mijn 28ste niets meer gecomponeerd. Maar dan heb ik me laten gaan 
en heb in de loop van de volgende jaren een driehonderdtal werken 
geschreven van allerlei aard, vooral pianosolo’s en muziek voor piano 
en instrument. Dat had vooral te maken met mijn functie aan de 
muziekacademie van Sint-Pieters-Woluwe. Wolfgang Courteaux had 
het plan opgevat om met de leraars van de academie jaarlijks een 
concert te organiseren waarop ook werk van de leraars zou worden 
uitgevoerd. Er gingen zo geregeld 20 nieuwe werken in première. 
Ik heb daar 27 jaar aan meegewerkt. Dat is dus een hele hoop 
geworden.

In welke stroming zou u die werken plaatsen?
Daar ga ik niet op in. Stijl ontstaat uit de techniek waarmee het werk 
is geschreven.

Werd er veel van uw werken uitgegeven?
Eigenlijk geen of weinig, want, volgens mij, is dat de beste weg om de 
verspreiding tegen te gaan. Met de moderne communicatie werkt dat 
veel beter. Stuur mij een mailtje en ik stuur u de gevraagde partituur 
toe. Uitgegeven werken moet je in een muziekwinkel gaan kopen, 
maar waar vind je die nog? En als je er een vindt, dan hebben ze juist 
het werk dat je wil niet in voorraad. Dat remt toch alles af!

Ik las op internet dat u lezingen en lessen van Xenakis, Dutilleux en 
Ferneyhough hebt bijgewoond. Waar was dat dan? 
Met Luc Brewaeys ben ik een aantal lezingen van Xenakis gaan 
bijwonen in Parijs. Die gingen over golf-en spectrumanalyse zoals 
hij dat in zijn werken had toegepast. Bij Dutilleux heb ik les gevolgd 
tijdens een zomercursus in Fontainebleau. Een indrukwekkende 
verschijning! Ik herinner me een van zijn markante oneliners: “Il 
faut créer sa propre prison”. Ferneyhough heb ik dan weer in de 
zomercursus van 1985 in Darmstadt leren kennen. Hij was de man 
van de New complexity, van het superserialisme.
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Dat brengt me bij enkele van uw formuleringen onder de titel 
‘Stijl’ op uw webstek. Wat moeten we verstaan onder – ik citeer: 
“muziektheoretisch concept van relaxatie binnen een groep van 43 
akkoordklassen.” Hoe vallen die akkoordklassen te begrijpen?
Dat is een klassering van alle mogelijke verschillend samengestelde 
akkoorden van 4 noten. Alle toonafstanden behalve het octaaf komen 
in verschillende combinaties voor.

En wat zijn “ultraseriële werken met 144-tallige parameterreeksen”?
Dat is een toepassing van de 12 parameters, zoals dynamiek, 
duur, speelwijze, etc., op de 12 toontrappen van de chromatische 
toonladder. Dat heb ik bij wijze van experiment toegepast in mijn werk 
Phainomena uit 1985.

En nog dit: “pan-prosodische ritmiek”? Iets zoals panchromatisch?
Alle mogelijke prosodische varianten vertaald in ritmepatronen en in 
een werk samengebracht.

U besluit dat hoofdstuk met “later vervangen door een praktisch 
op de gevoelsoverdracht gefocusseerde conceptie”. Wat bedoelt u 
daarmee?
Dat ik mij meer ben gaan richten op de praktijk van de publieke 
uitvoeringen. Dat was het gevolg van die jaarlijkse concerten in 
Sint-Pieters-Woluwe. Ik zocht dan ook een weg om het publiek 
gevoelsmatig te betrekken bij de muziek. De band tussen het publiek 
en de uitgevoerde muziek was stelselmatig achteruitgegaan. De 
componist moet beginnen met de muziek te laden met gevoelens. 
Ik moet nu oppassen wat ik zeg want dan denken velen dat het over 
sentimentaliteit gaat. Er zijn nog veel andere gevoelens. Wat mij 
vooral bevredigt, is dat mensen mij opbellen, zeggende: “Ik ben wat 
mistroostig, heb je geen stukje muziek dat mij wat kan opbeuren?”. 
Dan zend ik hun via de moderne media iets van me op en wanneer ze 
dan terugbellen om mij te bedanken, ben ik echt gelukkig. Er is een 
gevoelsband ontstaan.

Welk genre hebt u vooral beoefend?
Ik heb meer dan 1000 werken geschreven waarvan 600 voor piano 
solo en de rest zijn vooral duo’s, piano met strijkers of blazers.
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Waarmee bent u nu bezig?
Weer duo’s, piano met fagot, met fluit, met klarinet, met cello.

Wel, meneer Verbraeken, dan wens ik u veel en deugddoende 
inspiratie zodat het publiek erg kan genieten van uw werk. Sta me toe 
u tot slot nog hartelijk te danken voor dit gesprek en de drankjes in dit 
charmante decor.


