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 Lucien Posman

Interview per e-mail

Meneer Posman, u kondigde onlangs aan dat u ontslag neemt als 
voorzitter-stichter van de Componisten Archipel Vlaanderen, kortaf 
ComAV. Is daar een reden toe?
Sinds 2003 ben ik voorzitter van ComAV. Na twaalf jaar werd het 
dus tijd om de fakkel door te geven. De nieuwe voorzitter Marc 
Matthys heeft er duidelijk zin in en zal als fris gepensioneerde wat 
meer tijd hebben. Met Michiel De Malsche en Olmo Cornelis doen 
twee nieuwe, jongere elementen met vrij verschillende achtergrond 
en veel goesting hun intrede in het bestuur. De oudgedienden Piet 
Swerts en Pieter Schuermans krijgen op die manier nieuwe energie 
om er weer in te vliegen. Ik heb de vereniging gezond achtergelaten 
en ben optimistisch voor de toekomst. Ik voelde dat mijn boosheid 
aan het verzanden was in gelatenheid en dat is niet goed voor 
een belangenvereniging. Daarbij wordt mijn lesopdracht aan het 
Conservatorium steeds zwaarder. Ik ben dus verplicht om wat te 
doseren.

Hoe kijkt u terug op de door u gestichte vereniging?
Met gemengde gevoelens. Enerzijds ben ik trots op wat er allemaal 
gerealiseerd werd, anderzijds word ik toch treurig als ik constateer 
dat de componisten van hedendaagse kunstmuziek meer en meer 
in de steek gelaten worden door de ‘gestelde lichamen’. Twaalf jaar 
geleden was het eigenlijk ‘not done’ om een kunstenaarsvereniging 
op te starten. Zeker niet met componisten, die doorgaans nogal op 
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zichzelf gericht zijn. Ik denk dat ComAV mogelijk was omdat ik door 
het werk van de Gentse Rode Pomp een zekere geloofwaardigheid 
genoot. De Rode Pomp bood perspectief aan componisten en 
uitvoerders en vervulde een soort gewetensfunctie in het Vlaamse 
muzieklandschap. Deze kiem van solidariteit of hoopgevende 
samenhorigheid werd verder gevoed door ComAV. De samenwerking 
met het Muziekcentrum Vlaanderen leverde heel mooie projecten 
op en de samenwerking met MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] 
heeft een documentatieboost op gang gebracht. Door het feit dat 
de componisten een gemeenschappelijke stem hadden, konden ze 
participeren in alle overleg- en adviesorganen. De ComAV-Gazet 
heeft een belangrijke functie als intern communicatiekanaal. Veel 
beginnende componisten werden hierdoor vlugger uit de anonimiteit 
gehaald. Ook de eigen projecten, onder andere de cd Fingerprints, 
het pianoalbum voor koning Filip, de grote ComAV-dagen in het 
Lemmensinstituut en elders, het Duimafdrukken-project met Timur 
und seine Mannschaft, hebben een positieve impact gehad. Ik heb er 
zelf overmatig veel tijd en energie in gestoken, maar samen met al de 
medebestuurders heb ik toch iets gecreëerd waar we trots op mogen 
zijn, hoop ik.

U verwijst naar de Rode Pomp. Wat moeten de lezers zich daarbij 
voorstellen?
De Rode Pomp was een concertorganisatie met concertzaal voor 
kamermuziek in Gent. De vzw ging van start in 1993 en beëindigde 
de werkaamheden ongeveer in 2012. Op het podium verschenen 
naast betaalbare topmusici ook aanstormende jongeren van hier en 
elders. Een groot deel van de programmering bestond uit Belgische 
muziek. Ik heb een paar cijfers bewaard: in 1999 werden er 150 
werken uitgevoerd van 95 Belgische componisten, in 2001 en 2002 
werden 283 werken uitgevoerd waaronder 55 creaties en dit van 114 
verschillende componisten, waarvan 81 nog in leven. Dit is zo de hele 
tijd doorgegaan. Het zijn haast hallucinante cijfers als je ze vergelijkt 
met het aanbod Belgische werken bij de grote instituten toen en nu. 
De Rode Pomp verspreidde ook een tijdschrift. De Nieuwe Vlaamse 
Muziek Revue bracht na de hervorming van het medialandschap 
in 1997 doorgaans als enige verslag uit over ons muziekleven. Na 
een tijdje gebruikten zelfs grote orkesten de Rode Pompartikels als 
referentie. Daarnaast was er ook een platenlabel: het Gents Muzikaal 
Archief, dat tientallen interessante en hoogst gewaardeerde cd’s 
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uitbracht. Er werden zelfs legendarische concertreizen met Vlaamse 
muziek naar Sint-Petersburg, Moskou en Bratislava georganiseerd. 
Dat alles dankzij het vrijwilligerswerk van mijn broer André en 
enkele trouwe medewerkers. Ik hielp mee aan de zijlijn als artistiek 
raadgever. Voor zijn arbeid werd André gehonoreerd met de 
Fugatrofee, uitgereikt door de Unie van Belgische Componisten. Voor 
de rest kreeg hij van de ‘gestelde lichamen’ overwegend onnozele 
kritiek over zich heen die uitnodigde tot plaatsvervangende schaamte. 
Zo gaat dat in Vlaanderen. Toch denk ik dat de Rode Pomp voor het 
muzikale landschap het mooiste was wat er kon zijn: een broeinest 
van creativiteit en gedrevenheid, laagdrempelig, lage basiskost, 
geen stilistische vooringenomenheid, een gigantische internationale 
werking met een netwerk in bijna alle landen waar klassieke muziek 
beoefend wodt. Heel wat gerenommeerde musici en componisten van 
vandaag hebben in de Rode Pomp hun eerste successen geboekt. Als 
ik aan dat alles terugdenk, word ik nostalgisch. Want bij vrijwel alle 
componisten heerst nu toch een woestijngevoel. 

Wat zijn dan volgens u de perspectieven voor de toekomst van de 
Vlaamse componisten?
Er wordt hun geen perspectief geboden. De oude generatie 
componisten is hierdoor wat uit het lood geslagen omdat er de vorige 
decennia een ander klimaat heerste. Ik heb wel de indruk dat de 
jongere generaties die nooit verwend werden, vaak creatiever zijn in 
zelfredzaamheid. Ze storen zich niet aan het feit dat ze niet op Klara 
gedraaid worden, dat er geen radiocaptaties meer zijn van premières, 
dat het aangeboden repertoire op de radio de oren weerloos maakt, 
dat er in de geschreven pers geen verslaggeving meer is van hun 
heldendaden, dat ze niet geprogrammeerd worden op de grote podia, 
dat ze bij Sabam steeds verder gemarginaliseerd worden, dat de 
subsidiëring van compositieopdrachten steeds omslachtiger wordt 
en dat het subsidiebedrag van de Vlaams Overheid de afgelopen 
jaren gehalveerd werd. Door de dreigende verschraling van de 
voedingsbodem ontstaat er, zoals in de natuur bij hevige droogte, 
een natuurlijke reactie. De jonge generatie forceert een overdadige 
bloei om te overleven; ze organiseren zichzelf, verzamelen zelf geld, 
zorgen zelf voor een publiek, emigreren naar klimaatvriendelijke 
oorden, gebruiken de nieuwe technologie om zich kenbaar te maken, 
verlaten de geijkte presentatiekanalen en infiltreren in tal van andere 
kunstvormen. Ik ben heel pessimistisch over de perspectieven die de 
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componisten uit zelfbehoud creëren buiten de grote spelers om. Want 
dit zal de enige mogelijke manier zijn om te overleven in een ijskoud 
cultureel klimaat dat op neoliberale wijze bestierd wordt. 

U doceert aan het Gentse Conservatorium. Wanneer bent u als 
lesgever begonnen?
Dat was in 1981, maar ik was al in 1976, met mijn diploma notenleer, 
begonnen met muziekles te geven in dagscholen. Twee jaar nadien 
ben ik overgeschakeld naar de muziekacademies van Sint-Laurens, 
Gent-Ottogracht, Brugge, Wetteren, Aalter, Gent-Poel, Evergem, 
Drongen en Hansbeke. In dat laatstgenoemde dorp had ik onze 
beroemde schrijver Erwin Mortier als leerling. Vanaf 1981 heb ik dat 
gecombineerd met wisselende opdrachten aan het Conservatorium 
als leraar vakdidactiek en solfège. Nog later werd ik lesgever voor 
muziekschriftuur van Jaak Maertens en Nini Bulterijs. In 2003 ben ik 
er opleidingsvoorzitter geworden – dat is een soort onderwijsdirecteur 
– en nu ben ik docent harmonie, contrapunt en fuga, posttonale 
schriftuur, compositie en nog enkele andere zaken.

Is de opleiding van componisten in spe anders dan toen u zelf het vak 
studeerde? Zo ja, wat is er nu anders?
Zelf heb ik nog gestudeerd in het eersteprijzenregime. Vroeger 
kon je pas compositieles aan een conservatorium volgen als je 
vooraf gediplomeerd was in harmonie, contrapunt en fuga, wat een 
lange, stekelige weg was. Nu vangt men hier in de masteropleiding 
compositie direct aan met compositielessen, geflankeerd door 
instrumentenleer, orkestratie en het gangbare curriculum. Ik vermoed 
dat dit voor een groot deel lukt omdat de huidige student compositie 
niet eerst een innerlijk oor en schrijvaardigheid moet ontwikkelen om 
te kunnen functioneren. Door het gebruik van digitale notatiesoftware 
krijgt hij immers direct feedback over de samenklank, ritme en 
structureel verloop. De compositorische harnassen zijn tegenwoordig 
ook losser ontworpen zodat jonge mensen vrijelijk kunnen 
experimenteren en uitproberen zonder zich naar verlammende 
canons te moeten plooien. Ik weet niet hoe het elders is. In Parijs zul je 
wellicht nog binnen de lijntjes van Boulez moeten kleuren, vrees ik, en 
in Duitsland binnen de Stockhausenmarges. In elk geval sta ik telkens 
weer versteld hoe sommige studenten met hun nihil vooropleiding 
dat klaren. Heel vaak komen ze met verrassend frisse stukken voor de 
dag.
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Wie waren uw profs?
In 1973-74 ben ik in het conservatorium begonnen en heb mijn 
examen in 1992 afgelegd. Er was vroeger een ruime incubatietijd 
voorzien. Solfège studeerde ik in de klas van de schitterende 
pedagoog Norbert Goddaer, harmonie in de klas van de 
legendarische erudiet Jaak Maertens, analyse in de klas van de 
componist Lucien Goethals en voor contrapunt en fuga emigreerde 
ik naar Antwerpen en kwam bij Nini Bulterijs terecht. Compositie 
studeerde ik dan weer gezellig lang in Gent in de klas van Roland 
Coryn. De toenmalige directeur was Johan Huys. Hij had misschien 
zijn mindere trekjes, maar hij had wel een boontje voor oude en 
nieuwe muziek. Hij creëerde voor de componisten een heerlijk klimaat: 
het werden de jaren van De Week van de Hedendaagse Muziek, 
een festival dat toonaangevend was in Vlaanderen en dat een hele 
generatie gestimuleerd heeft om actief in dat domein te blijven. Door 
hem heb ik er mijn opera met groot vertoon kunnen realiseren. Na 
hem is een en ander verschrompeld om allerlei geldige en ongeldige 
redenen. Nu is er niets meer.

Hoe kwam u ertoe compositie te gaan studeren?
Nini Bulterijs was eens een oefening van mij aan het lezen en vroeg 
zo langs haar neus weg of ik al componeerde. Ik antwoordde dat 
dit niet echt het geval was. “Dan moet je dat zeker doen”, zei ze. Na 
mijn fugaprijs gaf ze me een marsbevel: “en ga nu maar terug naar 
Gent compositie studeren bij Roland Coryn”. Ik ben altijd een brave 
plattelandsjongen geweest en heb dat ook gedaan. Uit mezelf zou 
ik toen het walhalla der kunsten niet hebben durven te betreden. 
Maar in dit geval was er dus geen ontkomen aan. Ik ben nadien goed 
bevriend geworden met Bulterijs. Ik heb nog de beste herinneringen 
aan onze culinaire vergaderingen, in een goedkoop restaurant als 
het mijn beurt was om te betalen, in een duur restaurant als zij 
trakteerde. Ze is jammer genoeg plots en veel te vroeg overleden. Ik 
had voordien wel al een paar pianostukjes geschreven en een paar 
dingetjes voor harmonieorlest, maar een echte roeping of bezoeking 
van de muzen heb ik nooit gehad. De liefde is gegroeid tussen de 
lakens. In de klas van Coryn heerste een zeer open en ontspannen 
sfeer en mijn medestudenten waren allemaal heel fijne mensen met 
wie ik nog altijd bevriend ben. Coryn was een bevlogen docent met 
een open visie. Het enige waar hij pissig om werd, waren technische 
zwakheden. Qua taalgebruik was hij zeer tolerant en open; zelfs mijn 
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eerste volmaakte akkoorden onthaalde hij met een brede glimlach. 
Dit was toen nog niet aan de orde hier te lande. We gingen ook elke 
dinsdag gezeliig samen vegetarisch eten.

Maar u studeerde niet alleen compositie?
Ik ben begonnen met rechtenstudies en heb dat twee jaar 
volgehouden. Nooit spijt van gehad trouwens. In een onbesuisd 
moment heb ik toch besloten om muziek te gaan studeren. Eerst 
heb ik toen nog een jaar muziekacademie gevolgd omdat mijn 
vooropleiding wat glibberig was geweest. Ik wou een allround pianist 
worden, maar mijn pianoleraar Roland Verheyen waarschuwde me 
dat ik al van de ‘derde leeftijd’ was en me beter op muziektheorie kon 
concentreren. Wat ik dus heb gedaan. 
Tegen mijn dertigste heb ik ook enkele jaren les gevolgd bij de 
legendarische Erika Pauwels en een jaartje aan het conservatorium bij 
Zeger Vandersteene. Maar die studie heb ik nooit afgerond wegens 
tijdgebrek: ik gaf toen een kleine dertig uren les per week en wou toch 
nog wat tijd om te componeren. Wel ben ik altijd blijven zingen in 
koren en sporadisch als solist. In mijn wilde jaren ben ik ook jarenlang 
dirigent geweest van een harmonieorkest in mijn geboortedorp 
Maldegem. Mijn job bestond er niet alleen in aan de nieuwkomers 
hun instrument te leren bespelen maar ik moest ook de afwezigen 
kunnen vervangen als we op stap gingen. Daarom heb ik wat klarinet 
gestudeerd en enkele koperblaasinstrumenten op beginnersniveau. 
Die primaire vaardigheid is altijd nuttig geweest bij het componeren. 

Maar waar begon het eigenlijk met de muziek? Laten we daarvoor 
even terugkeren naar Eeklo 22 maart 1952: in welk gezin kwam u op 
de wereld? Is u opgegroeid in een muzikale familie?
Technisch gezien ben ik geboren in Eeklo, maar getogen en 
opgegroeid op het platteland in Maldegem. Muziekcultuur kwam daar 
enkel tot ons via een gammele radio. Het schijnt dat ik als kleuter al 
gebiologeerd naar zware klassieke muziek zat te luisteren, maar zelf 
herinner ik me slechts mijn passie voor Rocco Granata en Elvis Presley. 
Mijn moeder was een verstandige en gedreven vrouw die alles in het 
werk stelde om ons te laten studeren en ons de wereld in te sturen. 
Hoewel ze hoogbegaafd was, had ze dat zelf niet kunnen doen, want, 
wegens een mislukte vlasoogst, hadden haar ouders er het geld niet 
voor. Ze is dan op haar veertiende in Antwerpen gaan werken bij een 
gezin met vier kinderen. In haar vrije tijd kluste ze nog bij voor haar 
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baas die kleermaker was. Op haar tachtigste kende ze Antwerpen 
nog op haar duimpje. Vreemd hoe definitief een detail, een gril van de 
natuur, de richting van een mensenleven kan bepalen. Ik herinner me 
nog dat ze, als ze vervelend en lastig werk moest doen, telkens met 
een wezenloos hoog stemmetje O hoofd vol bloed en wonden zong. Ik 
heb dat lied later gebruikt in mijn opera. Mijn vader was opgeleid als 
schoenmaker, werd als volwassene vlasboer en na die slechte oogst 
freelance arbeider. Hij was in 1905 geboren en is tot het uitbreken van 
WO I naar school kunnen gaan. Tijdens de oorlog was de regelmaat 
verbroken en volgde hij ergens in de schuur nog wat les. Hij is vroeg 
overleden en het is vreemd hoe weinig ik echt over de man weet. Mijn 
vader kon wondermooi fluiten, ‘schuffelen’ zoals ze bij ons zegden. Als 
herinnering aan hem heb ik in mijn symfonie een passage ingevoegd 
voor een fluiter.

Waren er nog andere kinderen behalve je broer André?
We waren met vijf. Mijn oudste broer Paul heeft met leerovereenkomst 
voor ‘charcutier’ gestudeerd in Jemappes. Adamo behoorde daar tot 
zijn kennissenkring. Hij heeft tot aan zijn huwelijk meegeholpen om 
ons te laten studeren: als vleesfabrikant is hij de enige van ons die 
miljonair is geworden. Mijn volgende broer Louis heeft een succesvolle 
carrière gehad als ingenieur. Mijn derde broer André is historicus en 
heeft heel zijn leven lesgegeven. De drukste jaren van zijn leven heeft 
hij gekend als directeur van de Rode Pomp. Hij is ook kunstschilder 
en zeiler. Marianne is mijn enige zuster. Zij heeft als regentes aan een 
paar generaties onderricht gegeven in talen en geschiedenis. Zij was 
als mijn tweede moeder, ik ben immers een nakomertje.

En hoe ging het verder met het nakomertje en zijn muziekale aanleg?
Voor zover ik me herinner, heb ik altijd een onverklaarbare drang 
gehad om te zingen. Maar omdat dat niet bij de huiscultuur 
behoorde, deed ik dat in het verborgene: ik zong in de velden of op 
toilet, buiten, waar ik veronderstelde dat niemand me hoorde. In de 
lagere school ...

In de gemeenteschool?
Daar was meester Standaert van het vijfde leerjaar die ons liet zingen. 
Het is door hem dat ik mijn eerste publieke solo-optreden heb gehad: 
in de nachtmis van Kerstmis. Ik zie me nog lopen met mijn moeder, 
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vijf kilometer te voet door de sneeuw en met hoge koorts. In dezelfde 
periode leerde koster Verhaeghen aan mij en enkele kinderen de 
requiemmis aan om sporadisch begrafenismissen op te luisteren. Het 
zijn de enige gregoriaanse gezangen die ik nog altijd uit het hoofd 
ken. Met het fenomeen muziekinstrument heb ik kennisgemaakt bij 
twee vreemde, immer ingedommelde en halfdronken, buren van mijn 
meter in Lovendegem. In de ‘schone plaats’ stond er een piano. Op 
die, wellicht zalig ontstemde, piano zat ik in mijn eentje eindeloos te 
tokkelen tijdens mijn vakanties aldaar en maakte er kennis met het 
geheimschrift van de partituren die bij het instrument hoorden.

Waar hebt u de humaniora gevolgd?
Voor mijn middelbare studies ben ik naar het college in Asse 
getrokken. Mijn zes jaar oudere broer André, naar wie ik enorm 
opkeek, was daar ook geweest. Het Missieseminarie Asse was een 
kweekschool voor de Missionarissen van het Heilig Hart (M.S.C.). 
Later kreeg het de naam Ascanuscollege. Alle leraars waren paters, 
behalve die van dictie en turnen. Het was namelijk de bedoeling 
dat we na onze humaniora in het klooster zouden intreden. In ruil 
kregen we bijna gratis onderwijs. Alles waar ik me de rest van mijn 
leven mee beziggehouden heb – het bidden is nooit gelukt – heb ik 
van hen geleerd. Opvallend veel paters waren heel goed in muziek. 
Naast bidden, boksen, Grieks en Latijn, stond muziek heel centraal in 
ons leven. Er was wekelijks een grote koorrepetitie onder leiding van 
Pater Coninx, met alle 140 à 150 leerlingen. Er was ook een goed klein 
koor Singhet-al waar ik deel van uitmaakte. We luisterden daarmee 
toneelvoorstellingen en religieuze spektakels zoals tv-missen op. We 
namen er platen mee op, namen deel aan wedstrijden, onder meer 
in Neerpelt. Later gingen we zelfs overal te lande ‘popmissen’ zingen. 
Het was ook op het college dat ik piano leerde spelen, bij pater Hegt, 
een goede pianist en organist. Ik speelde nog korte tijd bombardon 
in het harmonieorkest onder leiding van pater Vanhie. De KSA had 
ook een klaroen- en trommelkorps. Ook aan toneel werd er heel 
actief gedaan. Ik heb vooral een reputatie opgebouwd als komisch 
acteur. Mijn eerste rol was echter de voorganger der kabouters in 
Sneeuwwitje. Josse De Pauw, onze beroemde acteur, speelde toen een 
gewone kabouter. Verder was er een goede filmclub, twee tijschriften 
waarin ik tekende. Ik hoorde dat te kunnen omdat mijn broer zo goed 
kon tekenen. In het tijdschrift Asca Nostra hield ik ook een soort gretig 
gelezen schooldagboek bij. Tenslotte was er een hobbykelder waar we 
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op een binnengesmokkelde platenspeler lp’s van iemand als Leonard 
Cohen beluisterden. Het was een boeiende periode!

Hebt u, buiten de pianolessen van pater Hegt, het zingen in het koor 
en het gebombardon, geen andere muzieklessen gevolgd? 
Rond mijn vijftiende mocht ik naar de muziekschool van Asse. 
Emmanuel Geeurickx was daar toen directeur. Mijn eerste leraar, 
meester Boone, was gewoonweg schitterend. Hij werd ontslagen 
vanwege zijn ongewone pianotechniek. Mijn volgende leraar was 
componist Marc Verhaegen. Pas vijfendertig jaar later hebben we 
elkaar herontdekt als leerling-meester. Hij wist nog wat ik speelde 
op het examen en hoeveel punten ik had behaald. Blijkbaar was ik 
zijn eerste voorbeeldige leerling geweest. Tegen het einde van deze 
humanioraperiode was er, zoals bij vele generatiegenoten, een soort 
weerstand en saturatie gegroeid tegen het college. Maar met het 
ouder worden, besef je pas ten volle welke fantastische kerels die 
paters waren en hoe ze een bende volksjongens vormgaven voor de 
rest van het leven. Hier en daar een beetje te heftig, maar soit. Ik ben 
hen daar hel denkbaar voor. 

Na het college ging u nog naar de universiteit in Gent. Bleef u 
ondertussen muziek beoefenen?
Mijn vader vond muziekstudies meer iets voor ‘bohemers’. Andere 
raadgevers vonden dat boekhoudkunde meer toekomst had. 
Rechten was een tussenweg. De kandidaturen behelsden toen echt 
nog letteren en wijsbegeerte. Ik heb les gekregen van veel iconen 
zoals Jaap Kruithof, Paul Gysbrecht en Leo Apostel. Die jaren heb 
ik nooit als verloren beschouwd. Maar ik plaats van hard studeren 
was ik iets te actief als bluespianist in café’s zoals de Studioskoop 
en als freelancepianist van Roland Van Campenhout, onze huidige 
blueslegende. Ik was ook een pionier in de dialect-blues, het plat 
maldegems, waarvoor mijn broer André de teksten aanleverde. In het 
tweede jaar had ik dus een knal van een buis voor economie. Ik had 
geen goesting in een tweede zit en ben dan aan muziek begonnen. 
Na de rechtenstudie woonde ik boven de Studioscoop en hield er 
‘s avonds de bar open of speelde blues. Deze filmzaal met café was, 
begin de jaren 1970, de ‘place to be’ in Gent. Elke avond was het 
feest, hallucinant soms. De onlangs overleden Jef Geeraaerts was er 
een tijdlang vaste klant. Ik organiseerde ook samen met vrienden 
optredens in het jeugdhuis van Maldegem. We hebben daar wellicht 
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het eerste folk-rockfestival van Vlaanderen met succes georganiseerd. 
Miek en Roel, Deroll Adams, Kandahar, het zigeunerorkest de Ploto’s 
en Roland waren naast vele anderen van de partij. Dat was daar nog 
nooit vertoond. Er kwam een kleine duizend man opaf. En dan waren 
er die heroïsche uitstappen met mijn harmonieorkest; grandioos was 
dat allemaal!

Van wanneer dateert uw eerste compositie? Wanneer beleefde u de 
eerste publieke utvoering van een werk?
Mijn eerste échte uitvoering in het conservatorium was in maart 
1984. Johan van Weerst zaliger crëerde mijn “22” voor cello. We 
hadden daar samen aan geschaafd en hij speelde het werk op zo’n 
sublieme wijze dat het direct een schot in de roos werd en me veel 
krediet opleverde bij onze directeur Huys. Later werd het werk nog 
uitgegeven in de Eigentijdse Muziek-reeks, een initiatief van Raoul De 
Smet. Mijn eerste ‘uitslaand succes’ was in 1987 tijdens de Week van 
de Hedendaagse Muziek in het Gentse Museum voor Schone Kunsten. 
Mijn concerto-cantate Wheel within Wheel op tekst van William Blake 
werd er door de Nieuwe Muziekgroep onder leiding van Marc De Smet 
gespeeld en gecapteerd door BRT 3 die het verschillende keren heeft 
uitgezonden toen Karel Goeyvaerts er nog producer was. Zelfs Harry 
Halbreich besteedde er een uitzending aan op RTBF. Dat gaf wel een 
boost aan mijn geloofwaardigheid als componist. Ik heb veel geluk 
gehad met mijn uitvoerders. Op mijn website vermeld ik hen zoveel 
mogelijk als een soort eerbetoon.

Als ik uw opuslijst overloop, valt het me op dat u veel voor stem hebt 
geschreven en veel op tekst van William Blake. Is daar een verklaring 
voor?
Iets minder dan de helft van mijn werk is wel instrumentaal, maar toch 
heb ik de reputatie een componist van vocaal werk te zijn. Wellicht 
komt dat omdat de werken met vocale solisten of koor het meest 
zijn opgevallen, zoals de cantates The book of Los, The Book of Thel 
en Welcome Stranger to this place en uiteraard mijn opera Hercule 
Haché, the adventure of a professor. Gewaardeerde creaties worden 
vaak gevolgd door nieuwe opdrachten. Als zanger schrijf ik blijkbaar 
goed voor stem en dat schept ook vertrouwen bij opdrachtgevers. 
Het is nu eenmaal zo dat ik heel graag met tekst werk, bij voorkeur 
geëngageerde teksten zoals de gedichten van William Blake. 
Deze dichter kwam per toeval op mijn weg en heeft me niet meer 
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losgelaten. Hij heeft me veel geleerd, veel componeervreugde en 
waardering verschaft. Blake is op puur taalkundig vlak soms niet 
de meest gesofisticeerde dichter, maar inhoudelijk laat hij toch hele 
pelotons andere groten achter zich. Hij schrijft over de eeuwige 
thema’s met een visionaire, scherpe en kritische pen en daar houd 
ik van. Bovendien nodigt zijn poëzie uit tot zingen, wat hij zelf ook 
deed voor zijn vrienden. Rekening houdend met zijn overmatig rooms-
katholieke achtergrond speelt zijn afwijzende houding tegenover de 
instituten hierin ook mee.

Is dat een reden waarom u componeert?
Die vraag komt in de buurt van Moeder waarom leven wij?. Ik ben 
vergeten welk antwoord Lode Zielens in zijn roman formuleert en zelf 
kan ik er ook moeilijk op antwoorden. Componeren is een helse en 
uitermate arbeidsintensieve job. Omdat er niets mee te verdienen 
valt en je elders je boterham moet verdienen, ben je verplicht om 
roofbouw te plegen op je eigen leven, om je gezin en vrienden te 
verwaarlozen, avonden en weekends door te werken. Er is geen 
geld mee gemoeid en er komt weinig eer of erkenning bij kijken. 
Daarenboven zijn luisteraars met open oren steeds moeilijker te 
sprokkelen. Wellicht is het een soort verslaving geworden aan de 
flow die componeren kan opwekken, een soort roes die je optilt en 
dingen laat verwezelijken waar je jezelf eigenlijk niet toe in staat 
acht. Zelfvervulling ook. Wie zal het zeggen ...? Misschien is dit juist 
wat de oude gnostici bedoelden met hun interpretatie van Lazarus’ 
opstanding uit de dood; in hun versie blijkt Jezus gezegd te hebben: 
“Sta op en herinner je jezelf”.

Dat laatste klinkt niet erg positief. Is componist zijn dan een noodlot 
of sociaal onaangepast gedrag?
Ik bedoel dat niet negatief, maar zo is de realiteit. Vanaf een bepaald 
moment werden mij constant stukken gevraagd. Ik had in principe 
fulltime kunnen componeren. Maar omdat we in een cultureel milieu 
leven waar componeren als een luxe tijdverspilling wordt beschouwd 
en een uitvoering als een uitzonderlijke gunst, wordt de componist 
niet verloond naar werk. Het wordt eerder een symbolische geste, 
hij krijgt een snuifdoos zoals in Mozarts tijd. Om mijn huidige wedde 
terug te verdienen aan de tarieven die de Vlaamse overheid aan 
subsidie voorziet, zou ik per jaar negen avondvullende oratoria of 
opera’s moeten schrijven. Je begrijpt dat je als componist dus veel 
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opdrachten moet ontwijken, wil je jezelf kunnen onderhouden en nog 
een menswaardig leven hebben. En toch blijft componeren voor een 
groot deel mijn levensvervulling.

Hoe zou u uw muziektaal omschrijven? Bent u postmodernist? Wat 
houdt dat in?
Als componist kun je om gegronde maar ook om opportunistische 
redenen de stroom volgen en trachten op de succesvolle trein te 
belanden, zelfs met artistieke leugens. In mijn groeijaren kon ik 
me niet goed vinden in trends die aan de orde waren en die ik 
kortstondig beoefende. Daarom ben ik tegenstroom beginnen roeien 
in postmodernistische richting. Ik beschouw het postmodernisme in 
mijn domein niet als een regressie maar als een emancipatorische 
beweging van de veelheid aan mogelijkheden, een verzetsbeweging 
met anarchistische trekjes tegen het dogmatische oorlogsdenken van 
sommige neo-modernisten. Mijn muziektaal hanteert daarom een 
inclusieve syntaxis en esthetiek waar het verleden en de caleidoscoop 
van het heden in vervat zijn. Ik tracht een taal te hanteren waarmee 
ik meen te kunnen communiceren met een publiek van nu en waar 
mijn musici geen zenuwtoeval door krijgen. Soms lukt dat meer dan 
anders.

Bent u momenteel aan een nieuw werk bezig? Een opdracht?
Momenteel ben ik aan het worstelen om tijd te maken voor een 
wiegelied, dan een cyclus voor dameskoor en viool, daarna een korte 
jubelcantate voor Anacura, het nieuwe medische bedrijf van een 
goede vriendin. Verder nog een avondvullende cantate, voor volgend 
jaar. Ik zou ook graag liederen schrijven voor mijn dochter Emma, die 
een fantastische zangeres aan het worden is.

Jammer genoeg kan ik u niet bijstaan in uw gevecht om meer tijd 
te kunnen doorbrengen met de muze, maar misschien helpt het als 
we dit vraaggesprek nu beëindigen. Meester Posman, in naam van 
onze lezers denk ik u heel speciaal voor uw openhartige en boeiende 
confidenties en wens u nog vele geïnspireerde periodes toe.


