
 

WALTER MAAS HUIS 
een buitenplaats voor kunst en cultuur 
podium en studio 
conferenties en studiedagen 
kunst- en educatieprojecten 



Het huis 
Het Walter Maas Huis is een huis met een bijzondere vorm en een bijzonder verleden. 
Het werd gebouwd m 1924, in opdracht van de componist Julius Röntgen naar een 
ontwerp van diens zoon, de architect Frans Röntgen. Het huis ademt de geest van de 
Amsterdamse School, maar dankt zijn charme aan de lantasie waarmee de 17-jarige 
architect zijn droom wist te verwerkelijken. Hij liet zich inspireren door de vormen 
van een concertvleugel, een uitgangspunt dat hij op ongedwongen en directe wijze 
vertaalde. Het hoge, steile puntdak volgt de openstaande klep, twaall ramen-op-een- 
rij tellen het octaal na, en rechts van de voordeur begint de welving van de vleugel- 
bak: een eerst naar buiten, dan naar binnen krommende muur die de ronde muziek- 
kamer omsluit. Zo ontstond een even sierlijke als monumentale villa, waarin de idee 
van muziek gestalte krijgt in steen, hout en riet. Het immateriële verankerd in 
materie. 

 
De muziekkamer 

Hart van het huis is de muziekkamer, die uitziet op een prachtige bostuin. De 
akoestiek van de kamer is buitengewoon goed, dankzij haar ronde vorm en de 
verhoogde, als klankkast ontworpen vloer. Hier, in deze kamer, organiseerde 
Julius Röntgen huisconcerten en inviteerde hij toonkunstenaars om met elkaar 
van gedachten te wisselen over muziek en kunst. En hier kwam in de decennia na 
de oorlog de voorhoede van de nieuwe muziek samen, onder leiding van de man 
die Huize Gaudeamus (want zo had Röntgen zijn villa genoemd) tot een begrip 
heek gemaakt: Waker Maas. 

 
Walter Maas 

Waker Maas, een textielingenieur die in 1909 geboren werd in Mainz, week in 1933 
uit naar Nederland. Huize Gaudeamus was tijdens de oorlog een van zijn onderduik- 
adressen; direct na de oorlog kocht hij het. Bij Maas was de wens ontstaan om iets 
terug te doen voor het land dat hem onderdak had geboden. De mogelijkheid daar- 
toe kreeg hij toen hij in het najaar van 1945 in contact kwam met Julius Röntgen 
junior. Deze wilde de traditie van zijn vader in ere herstellen en een huisconcert in 
Gaudeamus organiseren. Maas stelde de muziekkamer ter beschikking en besefte "bij 
toverslag" wat hem te doen stond: met dit huis kansen geven aan jonge componisten 
en op deze wijze bijdragen aan de wederopbouw van Europa. Zo werd de basis gelegd 
voor de inmiddels wereldwijd bekende Stichting Gaudeamus, waarvan Maas tot 1981 
de stuwende kracht is gebleven. 

 
Hedendaagse muziek 

Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist. Als deze joodse wijsheid door iemand 
bewaarheid is geworden, dan door Walter Maas. Wat begon met een idee dat enkel 
bevreemding wekte, groeide uit tot een organisatie die een krachtig stempel heeft 
gedrukt op het internationale muziekleven. Met jaarlijkse evenementen als de 
muziekweek voor nieuwe composities en het vertolkersconcours slaagde de Stichting 
erin de hedendaagse muziek tot grote bloei te brengen. Dat gebeurde in en vanuit 
huize Gaudeamus, waar Maas als gastheer en maecenas talloze componisten uit 
binnen- en buitenland onderdak bood en met elkaar in contact bracht. 

 
Maas-Nathan Stichting 

Walter Maas overleed in 1992. In de jaren voor zijn dood richtte hij de Maas-Nathan 
Stichting op (vernoemd naar zijn in 1943 gedeporteerde ouders), met als doel huize 
Gaudeamus te behouden als een buitenplaats voor kunst en cultuur. Overeenkomstig 
deze wens ziet de Maas-Nathan Stichting het als haar taak de traditie van het huis 
voort te zetten. Zij doet dit middels een eigen programma, gericht op alle kunsten en 
in de geest van haar voorgangers: door het organiseren van relevante en inspirerende 
ontmoetingen. Zij presenteert zich daarbij als het Waker Maas Huis. 
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Johan Kolsteeg: Goedemiddag Mijnheer Spruit. We zijn bij U te gast, maar toch wens ik U van 
harte welkom in het project. 
Henk Spruit: O ik vind het wel prettig om te doen. ... bij die vorige opname of interview naar 
mijn gevoel te veel het accent op het positieve omdat je, als idealist ben je natuurlijk geneigd om 
positieve van je werk eruit te halen en dat naar voren te schuiven, en daardoor krijg je toch een 
beetje een vertrokken beeld van ... radio terwijl die mensen wel plezierig daar, die oude lui die 
honderdentien zijn en zo. Dat kan allemaal wel wezen, maar dat neemt niet weg dat op de 
achtergrond een enorme hoeveelheid moeilijkheden zitten. Nou kun je zo'n tijdstip nemen van '45 
tot '55, want inderdaad daar staat die breuklijn van de oorlog. Die A. Tissen en ik toevallig, dan 
kun je zeggen dat is toeval. Zeventien jaar bij het uur en zo. Ik ben dus 33 mijn vrouw was ook, 
die was er al een jaar eerder. Zij speelde, uitstekende violiste is ze geweest. Dat is ze eigenlijk in 
orkesten..thuis..., maar neem je dat orkest van '45 tot '50 dan ... en dat kwam door de zuiverheid 
van Van Otterloo die toen nou narigheid heeft gehad in die jaren niet mocht dirigeren, nu ben ik 
daar ingesprongen met alle gevolgen van dien, want de een zat in een loopgraaf de derde zat nog 
gevangen in een of ander kamp. Onder andere wordt ook altijd gezegd dat dat orkest moest 's 
avonds op het eerste concert, dat is ongeveer. Ik heb die data ergens liggen van dat eerste 
concert. 
Johan Kolsteeg: .. '45 was dat. 
Henk Spruit: Mooi dat was werkelijk een gebeurtenis. De mensen braken de boel af, als ze geen 
plaats hadden, waren ze op de vellen van de pauk gaan zitten. Achter het hele orkest zat publiek 
en ze brulden van. Ik had de vierde van Tsjaikovsky, dat was natuurlijk. De vierde van 
Tsjaikovsky omvat nog al een .................. 
Mevr. Spruit: Stichts Kamerorkest. 
Henk Spruit: Het Stichts Kamerorkest, daar komen we direct op. 
Johan Kolsteeg: Maar dat was het eerste concert. 
Henk Spruit: Het eerste concert van het USO 
Johan Kolsteeg: Nog even terug. Hoe is Utrecht de oorlog doorgekomen? 
Henk Spruit: Nou, dat zal ik U vertellen. Laat ik het jaar 1940 nemen. Voor 1940 zie je het beeld 
van de stedelijke orkesten wat geen al te mooi beeld is in bepaalde opzichten. En dat is de 
financiële, materiële ene kant, en artistieke altijd de andere kant. Mengelberg zei op iedere 
repetitie een kan het bederven, dat zei hij duizend keer en dan was het al de tienduizendste keer 
dat we iets overdeden. De een kan het bederven, nou dat is van toepassing op al die stedelijk 
orkesten. En hoe kwam dat, dan moet ik toch even teruggrijpen voor '40 en dan even kort naar 
1918, dan is er een oorlog die vreselijk heerst en als die is afgelopen komt er een euforie. Heel 
Amerika, de mensen dansten de charleston op straat. De benen zwabberden de lucht in, iedereen 
was vrolijk en dan krijg je de hele amusementsgericht, niet op de ernstige muziek, maar op de 
vermaaks.., het amusement. De mensen willen, het heeft heel lang geduurd dat 
amusementselement. Wat krijg je nou. Radio was er niet, televisie was er niet,.. was het enige 
vermaak en de bioscopen en in de cafés, het jaarbeursrestaurant, enz. Daar hadden ze de levende 
muziek en ze zochten de beste. Musici... terecht. De mensen hadden verdienden zo ongeveer 
honderd gulden per week, en gingen dus als Stehgeiger in alle. Harry Wichelaar kwam uit 
Gouda, Oelers, een uitstekende concertmeester is dan niet in dat licht te vangen. Maar voor de 
rest kon je zeggen. De beste musici stonden als Stehgeiger voor die stedelijk orkesten. 
Menskundig zal ik maar zeggen. Ze stonden voor ... orkesten vullen met goede krachten, omdat 
alle goede violisten uit het zuiden .. noem maar op die zaten dus in dat amusementsvak. En dat 
heeft zijn sporen achter gelaten. Tot het begin van de VARA, te noemen de VARA was de enige 
die een goed klein amusementsorkest hadden. ... en alle zaterdag avonden ... en dat komt omdat 
Hugo de Groot een dirigent daarvan als violist bij Mengelberg had gezeten. Voor de rest waren 
dat allemaal, noemde ik op de radio ook op, orkestjes ad hoc. Maar allemaal gericht op het 
amusement. Sociaal gezien zie je nu het volgende gebeuren, dat als ik '40 neem, of liever wij in 
'33 schrokken van het gehalte van het strijkerkorps, want alles dat heb ik ook al eens een keer 
gezegd. Alles wat er overschoot wat ze in Godsnaam maar aan moesten nemen zaten in die 
stedelijke orkesten. In die stedelijke orkesten een middelmaat aan niveau, kijk en wij hebben de 
verbetering meegemaakt dat de zaak ging kantelen. De radio goedkoper en gemakkelijk te 
beheren. De plaatsinname van de Stehgeigers en zo kwamen de betere strijkers en blazers in 
mindere mate die kwamen 
Mevr. Spruit: hoe ben je dirigent geworden. 
Henk Spruit: Ja. 
Mevr. Spruit: Dan moet je vertellen dat je zes kamerorkesten 
Henk Spruit: Ik kom dus in '33 in dat orkest en .... dat orkest was een middelmatig orkest, waren 
al die ouderen .. geschrokken van het gehalte. Goed dat geldt tot '40 door. Het orkest speelt zijn 
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gewone repertoire tot '43, ik meen '43. En toen kon het. In '43 komt de Arbeitseinsatz. Wordt het 
orkest opgeroepen om in Hilversum opnamen te maken. 
Mevr. Spruit: Door de Duitsers. 
Henk Spruit: ... wordt door de Duitsers aangesteld. En denkt daar nou te gaan dirigeren het 
ijzeren repertoire, maar later blijkt dat hij als trekpaard wordt gebruikt. Die Duitsers waren 
uitermate vakkundig en die stelden ... die weet heel goed wat de personele bezettingen zijn, 
gebruikt te hebben om uit het Haarlemse orkest en uit het USO een groot orkest samen te stellen. 
En dat moest dus in de vorm van de Arbeitseinsatz en niet voor de Duitsers spelen. Dat is 
opgehouden toen de Hongerwinter kwam. En die Hongerwinter was verder een treurige zaak, 
loopt uit in mei '45, de vrede. Samen met die vrede worden ook de zuiveringsinstanties 
opgeroepen, het burgergezag komt uit Brabant, komt hier de lakens uitdelen. Iedereen moest 
zwijgen. Er werd niet gespeeld, iedereen moest eerst persoonlijk onder het mes of ie ook niet 
stout was geweest, een of andere dienst aan de Duitsers. 
Johan Kolsteeg: Eerst nog even die periode van de oorlog. D'r werd natuurlijk ook veel 
clandestien gemusiceerd. 
Henk Spruit: D'r werd kamermuziek gespeeld. Wij hadden, vertel jij maar. 
Huisconcerten. Er waren een paar dames .. die organiseerde dat. Wie, dat was Van Otterloo. 
Pianist Johan de Molenaar, directeur van het orkest. Guus Hoekman heeft in die tijd ook veel 
gezongen. Dus het scheen zo particulier-achtig, particuliere initiatieven. Er werd gewoon 
gemusiceerd. 
Johan Kolsteeg: Bent U daar wel eens bij geweest, bij die. 
Henk Spruit: Wij speelde zelf.. Vroeger speelde je eerste viool. Als een violist was zij. 
Mevr. Spruit: Nee dat was later. Je moet zeggen waarom ze je bij het USO te komen dirigeren en 
dat was naar aanleiding dat jij het Stichts kamerorkest dirigeerde. Dat daar de foto van zit, en 
waar wij reizen door Nederland. En eigenlijk de eersten waren die überhaupt speelden. 
Henk Spruit: En dat is een wonder, want in het begin van de oorlog moest iedereen de 
loyaliteitsverklaring tekenen. .. weet U wel. Door een of ander wonder hebben wij nooit een 
loyaliteitshandtekening gezet. Daardoor heb ik het initiatief genomen om een klein orkest van 
wat er nog rondzwierf, zo ongeveer 35 mensen daar ligt daar de foto van, en daar ben ik. Ik heb 
het... terwijl op de dag dat het eerste concert wat U daar zegt. Daar zou ik het pianoconcert... 
waarvoor ik Gerard Hengeveld uitnodigde, 's Morgens is er repetitie, en zo werkte dat burgerlijk 
gezag: Hij speelt 's morgens op de repetitie en 's middags komt het verbod. Gerard Hengeveld 
heeft hier of daar iets voor de Duitsers gedaan, weg was Gerard Hengeveld, zo ging dat, zo ging 
dat. 
Johan Kolsteeg: En wie heeft dat toen over genomen, die rol van Hengeveld. 
Mevr. Spruit: Toen werd je gevraagd voor het USO 
Henk Spruit: Dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. 
Johan Kolsteeg: Johan Baptist was dat. 
Henk Spruit: O ja, juist Johan Baptist, die heeft toen gespeeld. 
Johan Kolsteeg: Variations symphonique van Franck gespeeld. 
Henk Spruit: Symfonique? Dat deed hij heel mooi, deed hij heel mooi. Maar ik ben dus met. Wij 
hebben in de tijd dat niets mocht, reisden wij naar Hoorn en naar Harderwijk en naar Zwolle. 
Johan Kolsteeg: Bij welke soort gelegenheden speelde U dan? 
Henk Spruit: Op eigen risico. 
Johan Kolsteeg: Maar bij wie, bij mensen thuis? 
Henk Spruit: Nee, openbare concertzalen. 
Mevr. Spruit: En voor de radio, bij rijzend/reizend Nederland. 
Henk Spruit: Ik heb voor de radio gespeeld en daar speelde .. een concert van Viotti, opus 22 in 
a, wordt nooit gespeeld, maar dat was het eerste vioolconcert wat na de oorlog uitgezonden werd 
en niemand zei wat. Niets mochten wij, reisden onbezorgd door het land met.. met dat Stichts 
Kamerorkest. Daardoor is de aandacht een beetje gevestigd, dat ik met dat stokje wel een beetje 
kon omgaan. En de Molenaar zei, wil jij het overnemen. Ja ik neem het over. Toen was ik 39 
jaar. Maar toen had ik wel een aanzienlijke ervaring. Want toen ik 18 was en nog op de HBS zat, 
had ik al een vrouwenkoor en ik nam waar voor Lussenburg, die hangt op het schilderij achter 
ons, hij is schilder geworden, maar hij was toen kapelmeester in al die stadjes waar een fanfare 
was. Dat nam ik vroeger waar als hij op vakantie ging. Hadden ze concoursen en zo. En dan ging 
ik daar in Nunspeet en ik weet niet waar met zijn orkesten. Daar doe je ook ervaring mee op. Het 
was voor het eerst dat ik een cornet hoorde. Dat was een man met zo'n snor, zo'n snor, die hing 
tot ongeveer hier en die zat zo'n klein ... Die haalt haast de hoogte van een viool, dat is de cornet 
a piston, zo zijn er van die leerscholen die vergeet je nooit. Dat je bezettingen krijgt. Ik leerde 
namelijk dat een hoorn, een waldhoorn heeft hem hier. Maar een corhoorn, dat is heel leuk, d'r 
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staat op die partij cor, Frans cor. Maar deze dilettanten, eenvoudige boeren, die noemden dat de 
corhoorn. En die zat hier met een eenvoudige applicatuur zodat ze erop konden spelen en de 
echte waldhoorn hier. De corhoorn was daar. Een parallel ervan is heel leuk. Dat was een 
afsluitende in Utrecht daarbuiten met de buurt en daar stond een schildwacht bij en dat heette in 
Utrecht de Mauermuur. 
Johan Kolsteeg: Mauermuur. 
Henk Spruit: De Mauermuur. Snapt U. 
Johan Kolsteeg: Ik begrijp hem niet. 
Mauer Duits. 
Henk Spruit: Mauer Duits. Luister, ik wist niet wat mauer was, dus stond er Mauermuur op. 
Mevr. Spruit: Dat had met muziek niets te maken. 
Johan Kolsteeg: Dat Stichts Kamerorkest, daar was U de eerste dirigent in. 
Henk Spruit: Ja, officieel wel ja. 
Johan Kolsteeg: U speelde al geruime tijd in het USO. 
Henk Spruit: ..Wij zijn vanaf '33 hebben we samen in het USO gezeten. 
Johan Kolsteeg: En het niveau van het Stedelijk orkest in het algemeen had te leiden onder het 
feit dat er erg veel mensen moesten werken in de amusementsindustrie. En na de oorlog is dan 
dat niveau van het Stedelijk Orkest opeens omhoog gegaan. 
Henk Spruit: Nou, dat is langzamerhand omhooggegaan. Stap voor stap kwamen er betere 
mensen bij. En U moet wel rekenen dat de geschiedenis van dat orkest. Ze kwamen allemaal uit 
de schutterijen voort. Kijk, Rembrandt de schutterij en dat waren blazers. Vermeulen de violist 
die achter me zat is als blazer, heeft hij tuinconcerten moeten geven. Dat was de traditie van de 
vorige eeuw. Op een gegeven moment merkten ze dat als je een beetje muziek wilde maken moest 
je een dak boven je hoofd, dan hoorde je iets. Toen hebben ze dat Tivoli gebouwd, maar deze 
blazers gingen, zoals een timmerman bij zijn baas timmeren leerde,...., zo leerde die blazers, die 
leerden al doende viool spelen en cello spelen. En dat gaf dat orkest dat gemiddeld karakter. 
Gaandeweg zijn de ouderen weggevallen is het orkest verbeterd. 
 Rol van USO 

Johan Kolsteeg: Hoe lang bent U nog bij het USO verbonden geweest. 
Henk Spruit: Vijfjaar. 
Johan Kolsteeg: En kunt U iets vertellen van de rol van het orkest, voor de stad 
Utrecht. Want ik neem aan dat het niet gebruikelijk was dat mensen op de trein 
stapten om naar Amsterdam te gaan en daar het Concertgebouw Orkest te 
horen. 
Henk Spruit: Nou ik zal U zeggen. In de tijd van Evert Cornelis was het juist 
omgekeerd. Ze kwamen uit Amsterdam. Na 1918 werd de muziek, Francis 
Dukas en Vincent d'Indy, die kwamen opeens door het uitbreken van de vrede 
zal ik maar zeggen, kwamen die franse muzieken de grens over. En Evert 
Cornelis die deed met dat gebrekkige orkest, maakte die de franse werken. En 
zo kwamen groot.. bezoekers uit Amsterdam om voor het eerst de Bolero te 
horen, een heel erg populair stuk. Maar in het algemeen die franse muziek van 
Evert Cornelis. Nou zit ik steeds te denken, nou wat dacht. Mensen in hun 
smaak zijn heel anders. Want ik beweer. Ik ben op mijn 17e jaar op de fiets 
naar Utrecht gereden omdat ik naar Pelléas en Mélissande ging, in 
concertvorm. Ik verwachte er heel veel van, en ik vond het stom vervelend, ik 
kan er niets aan doen. Ik vond het zo stom. Toen ik zelf in het orkest kwam, 
toen werkte ik ... kleurige impressionistische muziek. Dat hoort niet bij 
Beethoven, dat hoort niet bij alle krachten die er van Duitsland .. in het 
algemeen. Dus dat was een totaal nieuw element, en daar is Cornelis de grote 
man geweest. 
Johan Kolsteeg: Het Duit, het Nederlands muziekleven is heel lang toch nog 
heel Duits georiënteerd gebleven. De mensen werden in Duitsland opgeleid. In 
Keulen of Leipzig of Wenen. 
Henk Spruit: Ja de hele opleiding was over het algemeen Duits gericht. 
Johan Kolsteeg: Mengelberg zelf heeft 
Henk Spruit: O, jazeker in Keulen gestudeerd. Had een driemaandig contract in 
Frankfurt. Toen de oorlog uitbrak was Mengelberg in Frankfurt bezig om 
gewoon zijn orkest te repeteren en vandaar dat dat de oorlog is .. we hebben een 
kopje thee gedronken. U kent het verhaal wel, wat er verder met hem gebeurd is 
in het begin van de oorlog, na het uitbreken van de vredesoorlog moet ik 
zeggen. 
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Johan Kolsteeg: Maar hoe zit dat met Frans-Duitse verhoudingen na de tweede 
wereld oorlog. Toen kon je natuurlijk niet met Duitse muziek aankomen, dat 
was ondenkbaar. 
Henk Spruit: Nou die lijn kun je toch niet trekken. Mensen zijn verstandig 
genoeg geweest geloof ik naar mijn indruk, dat ze het ideële van het 
patriottistische element van elkaar te scheiden. Ik heb nooit gemerkt dat er in een 
programma, voor in die tijd dat ik er 5 jaar alleen stond, voorstond, hoewel van 
Otterloo later d'r ook bij kwam. Hebben we nooit in onze programmaleiding iets 
gemerkt of gedoeld op meer franse of meer Nederlandse. We hebben dat 
gewoon gemengd als voor de oorlog. 
Johan Kolsteeg: En Engelse muziek? 
Henk Spruit: Matig. Vaughan Williams. Elgar is toch wel een van de grote. De 
Enigma Variations is zeker een prachtig stuk, echt een prachtig stuk. 
Johan Kolsteeg: Nog even terug, want we hebben nog niet helemaal in beeld 
wat de functie was van het orkest na de oorlog voor de stad Utrecht. 
Henk Spruit: Nou, ze wilden eigenlijk doorborduren en het bestuur kwam weer 
terug. En dat bestuur, dat waren de ouderwetse mensen die de leiding hadden. 
De een was bankier, de ander was advocaat. En deden uit liefhebberij leiden het 
orkest. U kunt dat lezen in dat boekje over Pijper contra van Gilse. Daar staat 
ruim en breed in wat daar voor een strijd geleverd werd tussen die .. de 
koffieschenkerij die het geld op moest brengen of het orkest wat weer geen 
subsidie kreeg. Die eeuwige strijd die kunt U daar in dat boekje lezen. Zo'n 
orkest nam een tweede plaats in en het ergste wat zij vergeten was Cor niet kon 
weten, maar wij komen op een gegeven ogenblik .. we komen op een avond het 
podium op en wat hangt daar ronduit aan alle stoelen en banken, een dubbeltje 
in de week .. het USO op steek! ... Deze zin tekent de hele verhouding van 
bedelpartij die een orkest moest houden om hun hoofd boven water. De 
Molenaar vertelde. We hadden een concert vier keer per jaar. Twee concerten 
op een zondag, de eerste 's middags in Breda en dan een intermezzo. We bleven 
ergens hangen in 's Hertogenbosch. 's Avonds hetzelfde programma. 
Ruimschoot Beethovenconcert en de Ie van Mahler, dat was het programma, 
twee keer op een dag. Dan hield die avond honderdacht gulden netto, heeft ie 
mij verteld, daar hield ie honderdenacht gulden aan over. Zulke treurige 
toestanden zijn dat. En het ergste wat ik van dat hele stelsel, dat kun je niet 
zeggen, maar de vooroorlogse verhoudingen in alle geledingen van het 
maatschappelijke leven werden beheerd door het.. Of je nu een weeshuis hield 
of een orkest, dat kwam een beetje op hetzelfde neer. Ik heb gehoord van in de 
vergadering dat de voorzitter als ingenieur bij de spoorwegen zei, een schrijver 
bij mij voor die TV en toen hadden ze het over het salaris van 100 a 105 a 110 
gulden per maand. 
Mevr. Spruit: Moetje zeggen watje voor een pensioen hebt voor 14 jaar harde 
dienst. 
Henk Spruit: Zeventien jaar, ik ben zeventien jaar bij het USO geweest. Dat was 
dan vijf als dirigent en daar heb ik een pensioen van over daar kun je een 
schroef van kopen, heb ik berekend. Twee schroeven kopen dat gaat al te ver. Ik 
durf het haast niet te zeggen. Zeg jij het maar. 
Mevr. Spruit: Twee en zestig gulden per maand. 
Johan Kolsteeg: Twee en zestig gulden. 
Mevr. Spruit: Veertien jaar hard werken. 
Henk Spruit: Mooi he. 
Johan Kolsteeg: .., maar dat had toch afgelopen moeten zijn met het eind van de 
oorlog in feite. 
Henk Spruit: Dat zou je wel zeggen ja. Maar ze hebben het toch gehandhaafd. 
Ze hebben mij natuurlijk ook moeten overnemen en dat kunt U ook bij Paulien 
wel lezen, dat... die journalist tot.. zich naar Den Haag heeft laten onder het 
mom van het NSB ja ..nee, dat hebben ze nooit geweten. Maar het is wel de 
man geweest die al ver voor de oorlog zich het lot van de musici heeft 
aangetrokken..., maar die journalist en een kameraad zich weten op te werken 
tot de Kultuurkamer wat hen natuurlijk hoogst kwalijk werd genomen. Maar 
onderhand heeft hij het klaargespeeld om de salarissen in Nederland te 
verdrievoudigen, te verdrievoudigen. 
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Johan Kolsteeg: Goverts was dat. 
Henk Spruit: Goverts, Goverts. Jan Goverts. Zij schrijft voor een aardig .. aan 
het eind van de oorlog, maar wie durft dat vandaag hardop te zeggen. Dan ben 
je fascist, daar zijn ze bang voor dan. Niemand praat erover, maar ze .. 
Johan Kolsteeg: Maar wat had dat voor consequenties voor het USO, at is dus 
ook. 
Henk Spruit: Dat is natuurlijk een reuze prikkel geweest. Jos Verkoeien zat voor 
honderd gulden per week in het jaarbeurs gebouw. Hij had helemaal genoeg van 
het stehg.. geval. Hij heeft bij ons gesolliciteerd in het orkest, ik zat achter de 
tafel en Jos Verkoeien speelt en hij krijgt een plaats aangeboden voor 40 gulden 
per maand. En daar moest je driejaar over doen. Ik heb hier een oude kennis 
die is tien jaar jonger dan wij en zo komt hij er nog altijd. Evert de Bresser. Je 
kent de naam Bresser wel. Vroeger Jan Bresser, concertmeester van. Zijn broer 
was tweede trombone bij mij, en Marietje was tweede concertmeester bij mij in 
het orkest, Marietje Bresser. Dat waren de goede mensen die zo langzamerhand 
de verbetering van het orkest, daaraan bijdroegen. 
Mevr. Spruit: Niet veel. 
Henk Spruit: Wat zei je? 
Mevr. Spruit: Niet veel. 
Henk Spruit: Maar Evelientje was ook niet mis en jij. 
Mevr. Spruit: Niet veel. 
Henk Spruit: Niet veel, wat niet veel. 
Mevr. Spruit: Dat is veel later gekomen,.., dat is veel later gekomen. 
Henk Spruit: Nee die is tijdens de oorlog gekomen. 
Mevr. Spruit: Die drukte in '46 of '47, want daarom ging iedereen naar de 
radio, want daar betaalden ze veel beter. 
Henk Spruit: Dat is waar, dat is waar. 
Mevr. Spruit: Sociale voorzieningen beter. 
Henk Spruit: Toch zijn de salar goed ..., Goverts vertienvoudigd uit. Ik denk dat 
dat precies het breuk.. Maar inderdaad, de neiging om naar de radio, dat was 
een ding aanvankelijk. Zij heeft gespeeld in, waar speelde je voor het eerst. 
Liefdadigheid in Breda, waar was dat waar je gespeeld hebt. Later geestdriftig, 
o mevrouw wat heeft U mooi gespeeld. 
Mevr. Spruit: Toen was ik nog niet in het vak, toen was ik 18 jaar toen. 
Henk Spruit: Daarom aan het begin van de radio. 
Mevr. Spruit: Het eerste buitenconcert van de KRO in Nijmegen en daar heb ik 
de sonate van Cesar Franck gespeeld en dat was het eerste buitenconcert wat 
een of andere radio gaf buiten de radio. 
Henk Spruit: Maar daar moest je denk ik, mensen zaten zo met twee dingen 
tegen elkaar dat ze eindelijk iets hoorden. Dat is van heel primitief tot heel tot 
heel... dat hele begin van dat er iets in de ether kwam. En dat is zij  ..met een 
sonate van Franck. 
Johan Kolsteeg: Prachtig, dat is een mooi verhaal. 
Mevr. Spruit: Maar toen zat ik nog niet in het vak. Ik ben vroeg getrouwd en 
toen ben ik heel vroeg weduwe geworden en toen ben ik pas gaan studeren in 
Keulen in de Hochschule fur Musik bij prof. Eldering. En daar heb ik drie jaar 
gestudeerd. En daarna ben ik dan weer naar Holland terug en dat was in '32, ik 
kwam dus in het USO waar ik mijn man leerde kennen. Die kwam in '33. Ja je 
hebt ook eerst lang als violist gezeten en uiteindelijk was het toch je succes bij 
de orkestjes die je deed, het Stichts Kamerorkest, dat Jan de Molenaar jou vroeg 
wil je het overnemen en dat heet hij dan gedaan. En intussen gaven we dan ook 
huisconcerten bij Van Otterloo die uitgeschakeld was omdat hij met de Duitsers 
aan tafel had gezeten, maar je die moest toch wat verdienen. Dus wat deden wij 
om hem te helpen, gaf thuis huisconcerten met hoe heet hij nou die pianist. 
Henk Spruit: Jan de Molenaar. 
Mevr. Spruit: Nee die 
Henk Spruit: O wacht eens even ja, die ook arts is. 
Johan Kolsteeg: Hans Henkemans 
Henk Spruit: Juist. 
Mevr. Spruit: Hans Henkemans,....., ik speelde viool, .. speelde viool, jij 
speelde alt. We gaven, voor een gulden konden de mensen erin, dus dan 
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verdiende die tenminste wat. Nou maar dat heeft natuurlijk met jou carierre 
niets temaken. Je moet natuurlijk meer van het USO vertellen. 

USO vlak na de oorlog 
Johan Kolsteeg: Ja daar gaan we nu. We gaan nog even voor dat we naar de 
omroep overstappen, dat zullen we zo doen, even kijken naar het USO vlak na 
de oorlog. Een betere financiële positie en waarschijnlijk een heel groot en 
trouw publiek. 
Henk Spruit: Ja dat kun je zeggen. 
Mevr. Spruit: Geweldig publiek, geweldig publiek. 
Henk Spruit: Geweldig publiek. Alle zalen vol. Daar waren in die tijd ook 
vakbondconcerten voor. 
Mevr. Spruit: Zij schreef in dat boek toch dat het orkest bedrukt was en dat het 
publiek boos was op het orkest, daar is geen steek van waar. 
Johan Kolsteeg: Dat was het eerste concert na de oorlog, en daarbij heeft U net 
al verteld dat het ingetogen. 
Henk Spruit: Ze maken de boel, ik begrijp niet. En het is zo raar, dat boek als U 
dat leest, dat ik als informant voor haar doorga. He heb haar nooit gezien of 
gesproken. En ze houdt vol dat ze mij in Utrecht gesproken heeft in het jaar dat 
ik in Bilthoven woonde, daar deugt toch geen zier van. Dat is toch raar, ik was 
van plan om een. 
Johan Kolsteeg: In ieder geval, verteld U wat over het publiek, daar ben ik 
namelijk heel benieuwd naar hoe dat, wie dat waren. 
Henk Spruit: Nou kijk het is altijd zo geweest, in die orkesten waren. D'r waren 
abonnementsconcerten, elitair laten we het even noemen, als dat zo is. Elitaire 
abonnementsconcerten en op maandag waren er volksconcerten of 
vakbondsconcerten en die werden door de vakbonden. Dat betekende een 
zekere, zoals die vakbonden, die leverden een vast publiek en het wordt een 
beetje traditie hoor dat je woensdag naar het abonnementsconcert ging. Dat was 
een must, je ging daar heen. Het was traditie en het werd na de oorlog zo 
voortgezet. 
Johan Kolsteeg: En dat werd na de oorlog weer opgepakt. 
Henk Spruit: Opgepakt. 
Johan Kolsteeg: Alsof er niets aan de hand was. 
Henk Spruit: Alsof er niets aan de hand was, ik herinner me een van de eerste 
solisten Frederik Lemond, ik weet niet of je ooit van hem gehoord hebt. Een 
geweldige violist, die voor de derde keer vertelde in Den Haag. Hij speelde het 
vijfde concert, het Keizerconcert van Beethoven en daar straalde de muziek in 
geestelijke zin vanaf. Hij sloeg herhaaldelijk mis met die uitgeteerde witte 
handjes, ik weet niet hoe oud hij al was, toen vertelde hij dat hij al drie keer 
failliet, of door oorlogen geld belegd ik weet niet hoe, weer verloren, weer 
verdient, weer verloren. En zo kwam hij op zijn zeventigste, vijfenzeventigste 
bij mij. 
XX: Hij was tachtig. Tachtig was hij. 
Johan Kolsteeg: Het publiek brak de zaal af. 
Henk Spruit: Ja het publiek is onver dat is, ja ik kan de recensies laten lezen. Ik 
ben later in Utrecht teruggekomen met La Dame .. de Faust, hadden we een 
reuze recensie en terecht hoor, verdomde goeie. En nog een keer met. Of wacht 
eens, of was er een nieuw stuk een Noors stuk. Een noviteit heb ik daar nog 
gemaakt in het. 
Mevr. Spruit: Nielsen 
Henk Spruit: Nielsen? 
Johan: Carl Nielsen? 
Henk Spruit: Ja de vierde symfonie. In ieder geval ik ben nog een paar keer 
terug geweest. Ook nog een Jeanne d'Arc .. Dat heb ik drie keer gemaakt en dat 
ook weer laat ik zeggen alles is positief. Nee niet alles is positief, want wat 
gebeurt er de componist H. Elgar die heeft een Vlaamse dramatrice. De hele 
Jeanne d'Arc dama op haar geprojecteerd. En dat mens dat deed die scène van 
gevangenneming, je kent het verhaal, en de brandstapel wat ze daar aan tekst. 
De mensen zaten te janken in de zaal, werkelijk zo aangrijpend. Dat heeft niets 
met sentimentaliteit te maken hoor, dat mens greep de hele zaal. En dat hebben 
dus drie keer, zelfs een keer in Kerkrade, weet U dat in een tent moetje 
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rekenen. Maar dat doet er niet toe, dat hebben we dus drie keer gedaan. Ligt 
daar netjes in die .. opgeslagen en later denk ik verdomd waar is die Jeanne 
d'Arc ... zeg, weg. Afgeveegd Nou, daar ben ik toch wel nijdig over geweest 
hoor. Dat vind ik zo'n artistiek schandaal, wie dat uitgehaald, wie dat in zijn 
hoofd heeft gekregen. Om zoiets watje nooit meer toehoort, watje nooit meer 
krijgt. Nou ja, dat is een kleinigheid tussendoor. 
Johan Kolsteeg: Ongelofelijk ja. 
Henk Spruit: Een merkwaardig verschil tussen de radio en het stedelijk orkest 
is, en dat heb ik U al verteld. En die dominee Spelberg heeft dat goed 
uitgedrukt, hij had de opdracht voor 4 orkesten daar netjes te organiseren en 
vroeg of ik bij hem wilde komen en zegt ik heb het gevoel of ik uit de 
snoepwinkel kom op de hoek voor 5 cent drop en opeens plaatsen ze me in 
zo'n supermarkt waar je overlopen wordt. Ik weet me geen raad zegt hij, toen 
heeft ie het afgezegd. Je weetje ook geen raad. .. laten we zeggen alle spelletjes 
afgespeeld om die orkesten en die zijn uiteindelijk filharmonisch orkest, omroep 
orkest, kamer orkest. En Metropole Orkest die aan een stuk lichtere kost gaven. 
Johan Kolsteeg: Wie was dominee Spelberg nou precies? 
Henk Spruit: Dominee Spelberg is de stichter van de VPRO. 
Mevr. Spruit: Dominee, hele hele edele man. 
Johan Kolsteeg: Vrijzinnige protestant. 
Henk Spruit: Ja vrijzinnig protestant. 
Johan Kolsteeg: En hij had de opdracht gekregen om die radio.. 
Henk Spruit: Ze reden iedereen af die maar een beetje gezag had waar dan ook. 
En zijn eigenlijk Bon en Broeks die zijn naar boven geklommen vanuit de 
VARA. 
Johan Kolsteeg: Bon die was van de VARA? 
Henk Spruit: Ja directeur. 
Johan Kolsteeg: En Broeks ook? 
Henk Spruit: En Broeks was, is later zal ik zeggen ontwikkeld tot voorzitter van 
de Europese Unie en sprak bij een bepaald feest een schitterende rede in het 
Frans af terwijl die als Tweede Kamer getikt wordt. Tikker. Verslagen. Zo is ie 
begonnen. Geweldige ster. Charmant. 
Johan Kolsteeg: Zo is Drees ook begonnen. Zo is Drees ook begonnen. 
Henk Spruit: Zo is Drees ook begonnen, maar dat zijn geweldige kerels hoor. 
Die Broeks was, en hij was geen principe, dat ie aan alle kanten laat ik zeggen 
d'r een rad afdraaide nee, hij was een charmante man die met iedereen soepel 
en hoffelijk, goed kon omgaan. De brede blik. De zaterdagmiddag concerten 
van de VARA zijn nog altijd de uitzendingen van Broeks terwijl die geen oren 
aan zijn hoofd had, want dat moetje niet van ze verwachten. Heel veel mensen 
die de leiding hebben zijn erg veel.. Enfin hij heeft het beleefd dat hij een grote 
rol heeft gespeeld. 
Johan:En Spelberg heeft hij op een gegeven moment opgegeven, toch. 
Henk Spruit: Nou ik ken de ontwikkeling van die omroepverenigingen alleen 
van mijn kant gezien. 
Johan Kolsteeg: Maar ik bedoel die opdracht van Spelberg om die orkesten om 
die orkesten op touw te zetten. Heeft hij die ook volbracht. 
Henk Spruit: Nee. 
Johan Kolsteeg: Nee, nee, wanneer heeft ie dat. 
Henk Spruit: Hij heeft het onmiddellijk neergelegd. En toen ben ik 
ingeschakeld met van Raalte. 
Johan Kolsteeg: Welke van Raalte was dat? 
Henk Spruit: Albert. Albert van Raalte, die kwam kwam uit het ene jodenkamp 
met Rosa Spier. Het Rosa Spier huis, dat is de harpiste. En die had met, toen ze 
terugkwamen was van Raalte de grote man die alles organiseerde hoofd aan zijn 
kant, dat is dan de negatieve kant die ik er dan van ondervond, want van Raalte 
was een slimme kerel, kende het hele muziekleven. En die heeft dat behoorlijk 
naar zichzelf toegetrokken, in de details zal ik niet komen. Maar in ieder geval 
nam ie een gewichtere plaats in die hem later door van Kempen werd 
afgenomen, Paul van Kempen. U weet het wel, rookbommen gooien, want die 
kwamen uit Duitsland en ze kwamen zich hier nestelen. En dan zie je dat die .. 
die hadden enorme bewondering. Hoe mensen bewondering kunnen hebben 
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voor iemand die eigenlijk niets betekent, maar een hele rol speelt. Die van 
Kempen die had in het orkest gezeten bij Mengelberg en was precies zo 
gekleed. Mengelberg had hemden aan die begonnen hier die mouwen, zodat ie 
d'r als een vleermuis voorstond, maar dat was typisch Mengelberg. Dan had die 
hier zo'n zakje, maar daar stond groot geborduurd in goud .. Met p hetzelfde en 
van een naïviteit en domheid. Het is. .. zei tegen mij je moet met die van 
Kempen kennismaken want dat vind ik toch zo'n geweldige persoonlijkheid. En 
van Raalte werd er helemaal de dupe van. Die stond op een punt, die is 
helemaal weggeschoven. Zat te huilen bij mij op de kamer, zat echt te huilen op 
de kamer, had niets meer te doen. Alles ging naar van Kempen. En ik grijp., hij 
had een mooie rol gespeeld, woonde in Noordwijk. Kan niet keven zei hij tegen 
me als ik niet in de buurt van een kerk woon. Ja daar kan ik inkomen. Het 
gesprek ging met oppervlakkigheden en alles draaide om van Kempen. Ik 
dirigeerde in Spanje de negende van Beethoven. De solisten staan in de zaal 
onderling te repeteren. Gaat de deur open. Daar kom ik binnen. Het verstilde, 
iedereen zweeg van Kempen kwam binnen. En ik heb het ze even geleerd hoor. 
Wil je een sigaar, jawel meneer van Kempen. Ja ik heb niet zo, ik heb een 
speciale Spaanse hertog, een hertog. Die heeft een kennissen relatie met een 
sigarenfabriek. Die maakt voor mij aparte hele goede sigaren. Uit Cuba, U kent 
ze wel. Hij pakt onder uit de tafel een kist. Wat staat daar op, Willem II. Vind je 
het niet leuk? Dat je me zo stom aanziet. 
Johan Kolsteeg: Dus dat was de confrontatie met van Kempen in Spanje. 
Henk Spruit: Ja, even een verhaal over, dat vind ik niet zo aardig. Als je nou 
Bachs Mattheus Passion gaat wegmaken. Nou dank je wel, dank je wel hoor. 
Als je de Mattheus Passion gaat wegmaken dan weetje toch wel op den duur 
dat er twee orkesten zullen, dan krijg je een groter orkest. ..met een orgel, een 
klavecimbel. Hij zet zet ze, laat ze in het orkest neerzetten.....van Kempen zei 
zo gaat dat niet. Hebben ze de hele boel opgedoekt. Dat was de eerste poging en 
de laatste om de Mattheus Passion te maken. Nou is het weer een anekdote, 
waar ze op tegen zijn. We gaan verder vraagt U nu maar. 
Henk Spruit: Waar had van Kempen het vak geleerd dan. O van Kempen was 
violist geweest bij Mengelberg. Is toen. 
Johan Kolsteeg: Maar het dirigeer vak. 
Henk Spruit: Ja dat doe je in de loop van. Hij is violist in Düsseldorf geworden 
en van daaruit is ie dit zo ongeveer, was Toscanini. .. van de violistenplaats is ie 
dirigent geworden, door toevallig ziek worden van. Dat zijn van die 
toevalligheden. En toen is ie in Leipzig terecht gekomen ja. 
Johan Kolsteeg: En toen heeft ie in '52 het Concertgebouw Orkest gedirigeerd. 
Henk Spruit: Zo is dat. Met rookbommen. 
Johan Kolsteeg: Ja dat heeft een flinke rel opgeleverd. 
Henk Spruit: De enige die bleef staan was van Kempen. Het orkest liep hard 
weg van de stank en het publiek ook gebruik om uit de narigheid te komen, 
maar van Kempen bleef op de bok staan. Ook wel eigenaardig van hem. 
Johan Kolsteeg: Die kwestie met van Raalte, wanneer speelt dat. 
Henk Spruit: Nou, dat speelt eigenlijk al die jaren na de oorlog. Van Raalte is 
nog lang zo gemiddeld gehandhaafd. Het was een geroutineerde man. Hij was 
van familie uit was hij schatrijk. Dus zijn hele jeugd heeft ie doorgebracht met 
het volgen van grote dirigenten. Hij heeft ook Arthur Dikisch, dat was een van 
de vooroorlogse grote dirigenten. Echte, ik heb les gehad van E.R.. Die heeft 
ook nog gespeeld onder Dikisch, de Berliner, en die zegt dat was zo'n geweldige 
dirigent. Hij praatte niet hij muggezifte. Het was woensdag dat hij in 
Amsterdam aankwam, een repetitie van een uur hield en zei dames en heren, ... 
vrijdag is het concert dan zie ik U wel weer. Die ging helemaal, zo rekende die 
op ons en dan speelde ze alleen maar 
Johan Kolsteeg: Ja dat zal best. 
Henk Spruit: Als ie op had gedaan. Dat was een komische tactiek om met een 
orkest om te gaan, als je dat tactiek wil noemen, want bewust is het niet. D'r 
zijn natuurlijk regels en die moetje nakomen, als je die overtreedt dan ben je 
gauw de sigaar, dan ga je d'r aan. Dan is een orkest meedogenloos. En dan niet 
dat een orkest uit sympathie bijvoorbeeldje zal aanhouden of als er goed 
muziek gemaakt wordt nou ja dan hoor je erbij. Is dat niet het geval dan doen ze 
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al het mogelijke om je eruit te krijgen het voorbeeld ligt ervan voorhanden, 
waarbij ik niet te ver zal.. wel dat het orkest wat dat betreft onverbiddelijk is. En 
nou kun je in de elementaire leerboekjes zien dat als je aan zo'n repetitie met 
een orkest begint 's morgens om half tien, dan moetje niet beginnen te praten. 
Ze moeten eerst warm spelen, dat is toch elementair? Ze willen warm spelen,. 
ze komen zo uit hun bed, misschien ruzie met hun vrouw gehad of zo en dan 
moeten ze dan opeens Beethoven of Mozart spelen of weet ik wat spelen. Dus ze 
zijn niet in de stemming. Wat doet die bewuste dirigent, ik wil hem niet bij zijn 
naam noemen, die begint dan keihard met La Mer van Debussy. Partijen staan 
op de lessenaars , ze zitten met, ze zitten met domme ogen zitten ze me aan te 
kijken, wat gaan we nou doen. Hij gaat de schilderijen van Cveld gaat hij 
beschrijven. Moet U zich voorstellen, je ziet een zee waar 's morgens de zon 
opkomt en door de mist heen breekt en dat die geheimzinnige duistere of half 
duistere atmosfeer wat licht brengt. En een heel verhaal ervan voor het orkest. 
Domme ogen, niet reageren. We gaan verder na tien minuten gesproken te 
hebben. D'r zit aan de derde lessenaar de meest geestige man die ik ooit gekend 
heb, met een hele grote neus....legt het ene been over het andere ... die zit 
voortdurend aan zijn zool te krabbelen. Nou keek hij altijd in zijn partituur wat 
je ook niet moet doen, maar toevallig viel zijn oog naar links en toen zag hij 
die Eschveld zitten. Meneer Eschveld, wat doet U daar toch? Ja, hij zegt, ik heb 
in een schelp getrapt. Dat is toch goed he. Ja dit vind ik nou heel erg leuk. 
Johan Kolsteeg: Had U ook zo'n voorbeeld dirigent waar. 
Mevr. Spruit: Ja de Fest Ouverture. 
Johan Kolsteeg: Nee ik bedoel een persoon. Een echte grote dirigent waar U van 
dacht toen U jong was nou, zo zou ik nou later willen dirigeren. 
Henk Spruit: O, ik heb ze allemaal meegemaakt. Dat is het grote voordeel als je 
in een orkest hebt gezeten, dat je die werken en die manier van werken met veel 
gastdirigenten. Van Schuricht, een geweldige Bruckner en een klasseman zoals 
ie met het orkest omging. Wie zijn er allemaal niet geweest. Nou Klamperer, 
M. Wouters, je hebt ze allemaal in de praktijk zien werken. 
Johan Kolsteeg: En U noemde ook Schuricht 
Henk Spruit: Schuricht ja. 
Johan Kolsteeg: Daar was veel over te doen he, over zijn benoeming. 
Henk Spruit: Nee, 
Johan Kolsteeg: Voor de oorlog 
Henk Spruit: Nee, nee. D'r was natuurlijk een zekere bedenking onder de 
Duitsers, omdat ie in Zwitserland woonde. Maar hij bleef gewoon door 
dirigeren. En d'r was geen opstand geweest. 
Johan Kolsteeg: Er zijn wel kritieken in de kranten geweest. 
Henk Spruit: O ja, ja, dat klopt. Piet, Piet Tiggers. Nou, ik vond dat zo erg, dat ie 
Schuricht dat had aangedaan. ... Hilversum fietst, heb ik het gevraagd bij 
Tiggers. En hij had de vorige avond geschreven: zonder blazen gaat het ook. 
Namelijk als hij dirigeerde was hij zo gespannen, zoiets. De moeite niet waard 
om over te schrijven, maar daar drukte hij bij de soloblazers, gaat het over weer 
een trap na geven an dat allemaal omdat hij Duitser was. En toen zei hij ik doe 
het toch, er werd onder onze neus gewreven hoe onjuist....zijn reactie was: ik 
heb pijn aan mijn maag, ik heb toch zo'n pijn aan mijn maag. Het spijt me 
meneer Tiggers het gaat zo wel weer weg. 
Mevr. Spruit: Ik heb nog wel meegemaakt dat de Caro zong, een operazanger. 
Henk Spruit: Watje meemaakt. 
Mevr. Spruit: Weet U dat? Die is doodgevallen. 
Henk Spruit: Jack Caro 
Mevr. Spruit: Onder het zingen van 'meine Zeit ist hin, meine 
Henk Spruit: Meine Frist ist hin. 
Mevr. Spruit: Meine Frist ist hin uit de Fliegende Hollander. Dat zong hij, dat 
is zo typisch. 
Henk Spruit: Die tekst. 
Mevr. Spruit: Meine Frist ist hin en terwijl hij dat zegt valt hij voorover. 
Henk Spruit: Valt hij voorover, dood in, tussen het publiek in 
Johan Kolsteeg: O ja. 
Henk Spruit: Van een meter hoog. 
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Mevr. Spruit: Vreselijk 
Henk Spruit: Valt hij met zijn zware gestalte midden in het publiek. Vreselijk 
he. 
Mevr. Spruit: Hij viel voorover en hij was meteen dood, ja. Dat zijn vreselijke 
dingen hoor. 
Johan Kolsteeg: Ja afschuwelijk 
Mevr. Spruit: Vreselijk, dat is nog erger dan met tomaten gooien vind ik. 
Johan Kolsteeg: Maar goed, we zijn een beetje afgedwaald. We gaan even terug 
naar de radio. Daar zijn we net. 
Henk Spruit: Ja aan de radio gekomen. 
Johan Kolsteeg: We waren bij Spelberg 
Henk Spruit: Spelberg is van het terrein verdwenen. De orkesten formeren zich 
nog meer en Van Otterloo strekt zijn handen uit naar Den Haag. En ik als 
gastdirigent in die tijd van '45 tot '50. Die tijd, die vijfjaar, strekt Van Otterloo 
zijn handen uit naar Den Haag, waar een open plats was. En ik werd gevraagd 
als gastdirigent door meneer van Dijk van de NCRV en dat was in '48 ongeveer, 
dat ik regelmatig al Van Otterloo ..., dan ging ik naar Hilversum. 
Johan Kolsteeg: En dan deed U ook het USO in die periode 
Henk Spruit: In die tijd deed ik natuurlijk ook het USO tussendoor. Dat mengde 
zich en tot ongeveer het jaar '49-'50, toen stond er voor het blok wat er gebeuren 
zou en dan kunnen we zeggen dat NL een democratisch land, is het ook. Het is 
de beste manier van regeren die er is, daar hebt U een spreekwoord voor, maar 
soms gaat het niet... langs hele rare wegen. En Van Otterloo, dat is een hele, 
een man die alleen maar op zijn carrière gericht was en ... het is wel bij Hans F. 
voorgekomen, dat iemand die uit de grond medicijnen heeft gestudeerd en is 
toen overgestapt op cellist. En toen die .. uitstekende oren aan zijn hoofd, 
persoonlijkheid , echt goeie kerel. Echt een goeie dirigent een beetje stijfjes, 
maar hij kende zijn zaakjes. Hield ook een beetje van populariteit. Om een 
voorbeeld te noemen. De lessenaar staat op de plaats bij de bok. En nu kent hij 
een stuk uit het hoofd, een Mozart symfonie, die hij tot in het oneindige op het 
orkest studeert, tot in het oneindige. Maar tot een of andere geestige musici, 
musicus Vermeulen zei, hij dirigeert uit mijn hoofd. Vind ik ook aardig gezegd, 
want hij stampte het zo lang erin dat het in zijn hoofd zat en dat deed hij dan 's 
avonds. Dan liet hij pardon de, publiek aanwezig, alles in spanning. Pardong 
neemt die lessenaar, draagt die lessenaar weg, meneer gaat uit zijn hoofd 
dirigeren. Nou dat is een stukje populariteit. Hou ik niet van, maar hij deed het 
zo 
Henk Spruit: Als hij de symfonie van Bruckner, de zevende in dit geval, 
gedirigeerd had, dan vroeg hij mijn vrouw en mij ga je mee. Aan de overkant 
was Eskladadis, ik weet niet of het er nog is, dat de schouwburg. Aan de 
overkant van Tivoli. Dat kent U aan de kruisstraat, dat is in onze tijd. En we 
gingen met de meeste zoals gewoonlijk een kopje koffie drinken na het concert 
en we zitten aan de tafel gezellig en hij neemt het woord. En uit zijn rijke 
fantasie spuit de bron van ..., kwam geen woord uit meer he. 
Mevr. Spruit: nou ik liet maar de een praten en dan de ander praten, maar hij 
vulde zich eigenlijk met anderen, hij vulde met. 
Henk Spruit: Hij vulde zich met anderen, maar zelf had hij helemaal niks meer, 
alsof ie leeggepompt. Die verhouding is later niet best geworden. 
Mevr. Spruit: Later niet meer nee. 
Johan Kolsteeg: Waarom niet. 
Mevr. Spruit: Een slimme man hoor. 
Henk Spruit: Als ik .. stond te studeren, het orkest, stond ie achter de deur. En 
hij had de vage hoop dat ik zou struikelen. Tenminste dat veronderstel ik, want 
anders ga je. Nee als hij erbij stond achter de deur, dat hoorde ik later. 
Mevr. Spruit: Uitgeschakeld. 
Henk Spruit: Hij was uitgeschakeld. .. zaken .. en in het orkest hing dat verhaal, 
negende van Beethoven a quatre mains. En dat ging als volgt, over onze 
verhouding. Zeg ik voel me met zo goed, ik weet niet wat ik heb, maar, een 
griep. Maar kom nou morgenochtend op de repetitie dan weetje zo'n beetje hoe 
ik dat doe en dan kun je het, als het dan woensdag abonnementsconcert is, dan 
kun jij dat overnemen, dan ben je ingelicht. Dan hoef je nietje eigen dingen zo, 
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dan weet je. Morgen om acht uur in Kunsten en Wetenschap, dan ging een trap 
zus en een trap zo naar een solisten kamertje om acht uur. Zaten we daar, 
partituur op tafel. En hoe gaat het met je vrouw zeg, en hoe vind je het weer. 
Enfin liflafjes. Over die negende van Beethoven werd helemaal geen woord 
gezegd. Hoorde het gerammel van het orkest, ze zijn er, gaan we naar beneden. 
Hij begint pam-papam-papam en we zijn aan het eind van het..., ik heb toch 
pijn aan mijn rug zeg, neem jij. Ik met die stok, en dat en dat spelletje is de hele 
ochtend doorgegaan. Ik wist van tevoren dat ie het orkest, dat ie het concert zou 
doen hoor, daar is geen twijfel aan. Sinds die tijd is het de negende van 
Beethoven a quatre mains. 
Johan Kolsteeg: Twee keer twee dirigenten. 
Henk Spruit: Maar toen dus die overgang, .. daar was mijn vrouw ook bij. Dat 
ze met Banje een afspraak maakte over een vastere benoeming, want daar wilde 
U het toch over hebben, over de radio. We zaten ergens en toen vroeg ik zo, goh 
dat Engels, dat ik dat een beetje pijnlijk vond, en ze zei zo daar bent U 
volkomen vrij in, bent U volkomen vrij in. 
Johan Kolsteeg: Wat was daar pijnlijk aan dan. 
Henk Spruit: Omdat ik van die radio wist was dat ze Happy Day-dag deden op 
zaterdag. Ik denk daar wordt ik ook mee overgoten, met dat soort. Daar hing 
nog altijd die lichtere, die lichtere. 
Mevr. Spruit: Je vertrouwde wel wat ie zei, daar bent U volkomen vrij in. 
Johan Kolsteeg: Maar U heeft net verteld dat die functie van die Stehgeiger in 
Utrecht zeg maar, die was overgenomen door de radio. Dus het is niet zo 
verwonderlijk dat wat U daar aantrof veel te maken had met lichte muziek. 
Henk Spruit: Ja maar hoor eens even, die uitstekende VARA mensen die ik 
beschreven heb, Hugo de Groot, die speelden echt allemaal dat, dat noemen ze 
middenrepertoire. Dat zijn mopjes, ik weet niet, dat zijn tussenstukken die 
populair zijn. Daar leefde de hele radio op. 
Johan Kolsteeg: Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat amusementsdeel 
van de radio, daar bent U voor gevraagd om dat een beetje omhoog te tillen naar 
een serieus. 
Henk Spruit: Nee dat zeiden ze. Dat was misschien hun achtergedachte, maar U 
moet wel vastleggen dat op het ogenblik zijn de verhoudingen iets beter. Maar 
destijds toen de oorlog af ging lopen, toen zaten die omroepen alweer ergens in 
een kelder bij elkaar. En hadden een veel scherpere strijd dan dat U kunt 
voorstellen. Ze willen hun eigen terrein weer, met hun eigen orkestje. Weer wat 
voor de oorlog was .. ook na de oorlog. Maar d'r ging een ander wind waaien. 
D'r begon een enkele, d'r ging. De radio ontwikkelde zich, de techniek 
ontwikkelde zich en dus het repertoire als de goede mensen d'r voor kwamen. 
En dat werd op een gegeven moment een soort spanningsveld, want de oudere 
musici van voor de oorlog die wilde gemakshalve in dat amusementssfeer 
blijven hangen, en ik kwam met de vierde van Bruckner. En dat is dat is, ik heb 
twee incidenten in dertig jaar gehad, en dit was de eerste daarvan, want die 
tweede klarinet van mij, die was zo opstandig dat hij het gewoon verdomde om 
verder te spelen. Dat vond ie geen muziek zei die Bruckner, nooit van zijn leven 
gehoord, .. dat doe je toch niet. Nou toen gooide ik hem eruit. Dat was op een 
zaterdagmiddag en zondag zou die gaan, levend, alles levend, het waren geen 
opnames. En dat was een commotie bij het bestuur, dat was een commotie. 
Zaterdagmiddag, vergaderen, vergaderen. Wat bleek nou. Die klarinet, die man 
heeft elf kinderen, die is zo vastgegroeid, .. te spelen bij Hek. Hek, dat was een, 
weet U nog wel. Hek, nou daar ging je koffie drinken voor vijf cent. Zo'n café in 
het groot in Hilversum, bij Hek. En daar zat ook zo'n orkestje en daar speelde 
die klarinet, die, de begeleidende muziek te spelen. Komt voor .. te staan. In de 
vergadering begint hij te huilen en trekt. . tegenover hem de conclusie dat hij 
d'r uitgezet wordt vanwege de elf kinderen die hij moet, en toen begon hij te 
huilen. Hij dacht.. bestaat, helemaal dom en verkeerd. Maar het is het eerste en 
het laatste wat er op dat gebied gebeurd is. Maar tekent wel even de overgang 
van die musici, wat heb ik nou voor mijn neus staan. En ik heb dat toch wel 
door ondanks het feit dat M. zegt daar bent U vrij in. Nou dat was maar 
gedeeltelijk waar, want de solisten werden ... en ik moet zeggen, dat gebeurt, 
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hebben ze goede solisten uitgezocht, ja klasse solisten over het algemeen. Maar 
daardoor schoot er voor. 
Mevr. Spruit: Je hebt toch hele mooie werken. 
Henk Spruit: maar daar naast heb ik veel initiatieven genomen. En U heeft dat 
boek gezien, waar al die werken die ik gemaakt heb. Nou ja ik heb 
Johan Kolsteeg: Nou over dat repertoire gaan we dadelijk even verder praten, 
we moeten even vijf minuten pauzeren om een nieuwe band in de machine te 
stoppen. 
Mevr. Spruit: Even afzetten. 
Johan Kolsteeg: We gaan nog even over dat repertoire verder. 
Henk Spruit: Dat is dus een beetje, ogenschijnlijk een beetje verwarrende 
toestand, maar ik heb het toch klaar gekregen dat ondanks het uitgangspunt, 
laat ik het nou zo uitdrukken. Ondanks het uitgangspunt van je bent vrij in je 
repertoire en het blijkt niet waar te zijn, ondanks het feit dat de 
omroepverenigingen in hun achterhoofd hebben om toch eigenlijk hun publiek 
te dienen met lichtere kost, vinden ze mij daar min of meer als tegenstander. 
Niet uitgesproken, maar vooral in het begin zagen ze toch niets liever. Laat ik 
het zo zeggen. Dat betekent dus dat je verschillende belangen een beetje botsen, 
maar ik heb toch alles bij elkaar gerekend hele mooie werken .. ben opgericht 
en daar was die gek. Kijk als je zo'n filharmonisch orkest neemt, en dat was 
geregeld door van Raalte om uitsluitend .. over Bruckner, de grote klassieken. 
Uitsluitend. En ik moest met dat orkest zien dat ik een plaats vond en dat heb ik 
zo gedaan dat ik de zeldzame, die niet zo geapprecieerd worden, officieel die 
heb ik eens een beetje onder de loep genomen en toen kwam er iets heel fraais 
uit. Als je van Bruckner de symfonieën gespeeld. De een nog mooier dan de 
ander. Het zijn kastelen van opbouw met.., maar d'r is ook een kleine mis. ... 
onder zitten blazers, en dan is dat koor, vrouwen, opnamen van, prachtig. Nou 
ja dat moetje uitvinden. Zo is Cesar Franck, la Beatitude geschreven. Zo'n werk 
zeg. Ik kreeg als maximum voor mijn werk vijf dagen en dan moest het erop 
staan. Want dan was er wel een andere omroepvereniging die aan de beurt was. 
Ik heb in vijf dagen al die grote werken klaargespeeld, dat is geen kleinigheid. 
Zelfs Van Otterloo stond er op een gegeven ogenblik perplex van. Als ik het 
Requiem van Verdi en de Damnation van Faust in een maand zo onder, en wat 
daar dan nog tussendoor ging, maar ik hield van mijn vak en het orkest deed 
veel voor me moet ik zeggen. Je moet daar lezen wat daar staat, wat daar hangt. 
Mooie foto. Nee daar aan de wand. Dat heb ik bij mijn afscheid gekregen. Vind 
ik mooier dan geld. 
Johan Kolsteeg: Ik wil U even wat vragen over Nederlandse muziek en ik zal U 
vertellen waarom ik dat vraag. Want in die tijd vlak na de oorlog zijn 
ontzettend veel.. opgericht he. Het Holland festival, het Impresariaat, maar ook 
Donemus. 
Henk Spruit: En dat is van Gilse die daar een hele grote rol in heeft gespeeld. 
Bent U bezig om datgene wat ik U de vorige keer heb gevraagd, om voor van 
Gilse nou eens iets te doen. 
Johan Kolsteeg: Nou zo snel gaat dat niet, maar. 
Henk Spruit: Nee het gaat niet snel. Ik heb er al jaren over gezeurd. 
Johan Kolsteeg: Nee ik zal eens zien wat ik daar aan kan doen inderdaad. 
Henk Spruit: Nou U zou, U zou, U zou een uitstekende initiatief. Niemand 
denkt eraan. Als U dan met het initiatief komt bij de juiste mensen dan opent U 
wel de deur die de moeite waard is hoor, om open gedaan te worden. 
Johan Kolsteeg: Daar heeft U wel gelijk in ja. Donemus was dus. Ik denk dat. 
Dat is vlak na de oorlog opgericht met de bedoeling om Nederlandse muziek 
Henk Spruit: Te beschermen en uit te voeren. 
Johan Kolsteeg: Kreeg U wel eens suggesties van Donemus over nieuwe 
werken. 
Henk Spruit: Nee, niet dat ik weet. De omroepverenigingen kregen, kregen 
suggesties van Donemus. Dat waren de bewuste gele partituren. Als we binnen 
kwamen vielen zij haast flauw. 
Johan Kolsteeg: Van de reuk. 
Henk Spruit: Nou ja van de. 
Johan Kolsteeg: Waarom vielen ze flauw? 
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Henk Spruit: Nou ja met alle eerbied voor Walter Maas, maar ik kreeg op een 
gegeven moment de uitnodiging om een concert in het Concertgebouw, 
moderne muziek, Nederlandse muziek. Meneer Maas zou bij ons komen om de 
partituren te laten zien. 
Mevr. Spruit: Jan die deed open 
Henk Spruit: Ja ik zal het vertellen. Komt ie met de partituur binnen, die is 
zonder meer zo groot, nog hoger, ik kan het niet meten. Zegt mijn zoon, dag 
baas, heeft U vandaag de strijkplank meegebracht. 
Mevr. Spruit: Wat zei die? 
Henk Spruit: Heeft U vandaag de strijkplank meegebracht. Nou dat vond ie niet 
zo leuk, maar ik ging de partituur inkijken en nou zat dat zo in mekaar, dat het 
stuk zou beginnen. De concertmeester begint met zijn eerste vinger op de e 
snaar en glijdt binnen een bepaalde tijd heel langzaam in glissando naar boven. 
Na een minuut, of na zeker .. begint degene die naast 'm zit precies hetzelfde te 
doen achter hem aan. Ik zou haast zeggen een fuga met twaalf mensen met een 
afstand van een onderdeel van een seconde. Toen ik zag dat die mensen tot in 
de hars noemen we dat vol trots, tot het einde van de toets zaten te glijden. Ik 
denk ja hoor eens even, ik heb het gewoon .., ik doe het niet, ik vind het, nee. 
Johan Kolsteeg: Van wie was dat stuk, weet U dat nog 
Henk Spruit: Nee het zal wel van Wallach, of zoiets, een rare naam. 
Johan Kolsteeg: Een Nederland. 
Henk Spruit: Hij is ver, hij is genaturaliseerd waarschijnlijk, want hij is al heel 
lang hier. Ik heb nooit kennis met hem gemaakt. 
Mevr. Spruit: Ik werd er ziek van. 
Henk Spruit: Ik, Jos Verkoeien die heeft zijn hele leven .., hij heeft zijn hele 
leven,.., opgeofferd aan moderne muziek. 
Johan Kolsteeg: Het Gaudeamus kwartet he. 
Henk Spruit: Ja het Gaudeamus kwartet. 
Johan Kolsteeg: En kwam Walter Maas vaker bij jullie 
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ID 1 - 0'00 
Peter Peters: Meneer Stam U bent voor het eerst waarschijnlijk sinds lange tijd in het 
huis Gaudeamus. Roept dat nou herinneringen op. Het is even niet om nou meteen een 
heel verhaal te beginnen, maar even de sfeer. 
Henk Stam: Ja, ik ben hier denk ik 25 jaar lang niet geweest. 
Peter Peters: Vijfentwintig jaar lang niet. 
Henk Stam: Ik denk dat mijn ziekte begon in, of zodanig begon dat ik mijn 
werkzaamheden niet meer kon uitvoeren, in '70-'69. In '70 definitief. En dan denk ik dat 
ik '69 hier nog wel ben geweest. 
Peter Peters: En in die tussenliggende tijd niet. 
Henk Stam: Helemaal niet nee, maar dat was ook niet mogelijk. Want wij hebben 
toevallig in de trein hierheen, of niet toevallig, maar in ieder geval hebben we nog eens 
rekenschap gegeven van ons. Van het feit dat ik ongeveer pas in '87 weer zo mobiel was, 
'87 zo mobiel was dat ik weer kleine reizen kon gaan ondernemen. Maar ik rijd altijd nog 
in gezelschap, ben geen loslopende toerist meer. 
Peter Peters: En hoe is het om zo weer hier te zijn? 
Herik Stam: Ja als je zo aankomt dan valt je in de eerste plaats op dat het uiterlijk van het 
huis kleine wijzigingen heeft ondergaan. Ik weet niet of het nog in de volle luister was 
waarin ik het heb leren kennen. Trouwens ook binnen niet. En het ligt nog wel helemaal 
mooi in zijn omgeving als is dan tamelijk dichtbij wel wat nieuws gebouwd. Ja ik weet ook 
niet of de gevolgen. Je jeugdtijd die je hier hebt doorgebracht die was natuurlijk voor een 
jonge mens heel sensationeel. Ik heb Ton de Leeuw horen zeggen dat hij verbijsterd was 
over de reacties van het publiek. Die verbijstering heb ik niet gekend, ik denk alleen dat je 
hartsproducten dat niet door de mensen worden gewaardeerd. Dat begrijp je niet want je 
eigen emotie zit er ten volle in, maar die jeugdtijd heeft ook voor mij hier in Gaudeamus 
met zich meegebracht dat ik onmiddellijk een nog te bewerken muziekterrein vond, want 
dat was in het begin natuurlijk nog niet een geolied systeem. We hadden al die kanalen 
niet naar de andere uitvoeringspraktijk, naar de andere organisaties. En men stond 
natuurlijk inderdaad vreemd tegenover het fenomeen moderne muziek, maar er werd in 
ieder geval iets voor je gedaan, dus in die zin was de tijd toch erg bewogen voor je. En die 
herinnering heb ik ook wel zowel in de positieve als de negatieve kanten. Maar ik denk nu 
ik er na zo lang terugkeer, ik die gevoelens niet meer zo sterk heb als in de eerdere tijd, 
dat ik hier nog wel min of meer ambtshalve kwam. Dan was dat zo altijd wat verbonden 
met de problemen die Gaudeamus ook kende natuurlijk intern. En ja, ik realiseer me nu ik 
hier zit dat ik dat gewoon niet vind. 
Peter Peters: Toch enige afstand. 
Henk Stam: Ja afstand, dat is duidelijk. Daar is een bepaalde tijd voor nodig en die tijd is 
blijkbaar door mij volledig door gemaakt. 
Peter Peters: Wanneer kwam U hier voor het eerst. 
Henk Stam: Ik denk, dat als het niet 1945 was, moet het toch begin 1946 zijn geweest. 
Peter Peters: Ik moet U even onderbreken. 
ID 3 - 7'21 
Peter Peters: U bent hier inderdaad weer terug na 25 jaar. Wat roept dat op.  
Henk Stam: het roept niet speciaal veel emoties op. Je zou kunnen denken alsje op een 
plek terugkomt waar toch een bewogen deel van je leven ligt, ik was nog tamelijk jong 
toen ik hier als eerste componist binnenstapte. Eigenlijk als concertgever waarbij ik een 
stukje van mezelf vertolkte, dan zou je toch denken ja, hoe lang blijft daar de emotie van 
hangen. Het hele Gaudeamus bestaan, het verweven zijn met alle aspecten van het 
optreden van Walter Maas, de positieve en de negatieve, in ieder geval de enorme power 
die erachter zat en de drukte die alles met zich mee bracht. Dan zou je denken dat heeft 
toch een herinnering achter gelaten waarvan het nodige toch weer in je gemoed komt 
opborrelen. Maar ik moet zeggen toen ik hier uit de taxi stapte dat ik gewoon kennis nam 
van het gebouw zoals dat hier in de schitterende natuur ligt. Ik denk dat ik wat minder 
luister binnen en buiten opmerk, aan de architectuur en de inrichting, 
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maar ik heb begrepen dat daar nog weer verandering in komt en dat zou toe te 
juichen zijn, want het is natuurlijk een heel uniek en huis een juweel. 
Peter Peters: Het is een monument. 
Henk Stam: En ik kom hier dus met interesse en zonder al te veel emoties. De 
tijd, 25 jaar inderdaad, is ook eigenlijk te lang om daar nog een Himmelhoch 
jauchend of een tot de dood bedroefd zijn bij te voelen. 
Peter Peters: U zegt dat U hier voor het eerst kwam om een, laat ik zeggen met 
zo zeer als componist, maar vooral als pianist, waarbij U dus een eigen 
compositie uitvoerde, dat interesseert mij. Hoe kwam dat contact tot stand? 
ID 4 - 9'05 
Henk Stam: Walter Maas had het plan om iets terug te doen voor de mensen, 
dat is bekend natuurlijk, en hij dacht daarbij aan een concert. Hij had contact 
met de Röntgens, ik moet overigens zeggen dat die ook erg op mij gesteld 
waren en ook hele lovende dingen over mij schreven en dat gaf de burger moed. 
Maar zo kwam ik dus hier en speelde, nadat Walter Maas op het 
conservatorium in Utrecht waar ik toen studeerde, bij, via een kennis van hem, 
Pita Lous, organist uit Utrecht, mensen had geworven om op te treden. En zo 
kwam ik hier dus met een pianorecital en ook om Irma L van A te begeleiden 
die een vioolrecital gaf en d'r was plotseling een pianist nodig en ik speelde 
makkelijk van blad, en zo kwam het. En bij zo'n gelegenheid leerde Walter 
Maas een stuk van mij kennen: Sonatina Judica, de joods sonatine merkwaardig 
genoeg, omdat dat natuurlijk onmiddellijk contact maakte met Walter Maas 
vanwege zijn Joodse afkomst. Maar het is voor mij met zo'n modern stuk, dat 
kun je niet zeggen, maar ik ben nooit zo erg modern geweest. Maar het was 
voor hem in ieder geval een vonk, want ik denk dat hij daardoor op het idee 
kwam om zich te gaan richten op componisten en speciaal jonge. En ik denk 
dat het zo begonnen is. 
Peter Peters: Even terug naar Pita Lous, hoe kende hij haar? 
ID 5 - 10'35 
Henk Stam: Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze op het conservatorium in een of 
andere pauze op me afkwam en men kende mij daar wel als beginnend 
componist. Ik had al het een en ander aan Hendrik Andriessen, de directeur 
voorgelegd, en hij zei met de bekende vriendelijkheid: ja je moet nog maar eens 
wat maken. Nou dat heb ik toen gedaan een aantal malen. Toen kwam Pita 
Lous op mij af en zei: Jij componeert en je speelt piano, ik ken iemand die wil 
graag jonge mensen hebben die te midden van gerenommeerden in het zaaltje van 
het huis van Julius Röntgen willen optreden voor een bescheiden publiek dat uit 
Bilthoven alleen maar afkomstig was, en dat zou later anders worden. En zo is 
het eigen allemaal gekomen. 
Peter Peters: Begrijp ik dat goed dat inderdaad die, in die begin periode, want 
we praten dan over, ik geloof 4 november 1945 uit mijn hoofd, was de datum 
van dat allereerste concert. Was U daar bij overigens? 
Henk Stam: Nee. 
Peter Peters: In ieder geval, dat die dat het toch vooral de concerten waren waar 
het om draaide, en toch minder een laten we zeggen een thuis vormde voor 
jonge componisten. 
ID6-11'47 
Henk Stam: Het was een concertpodium, zo heette het ook. Concertpodium. En 
men heeft daar later, vooral toen de muziek zich in de richting van de moderne 
ging uitbreiden, heeft men daar een atheneum aan toegevoegd, dat is een weidse 
naam voor een initiatief dat toch wel heel veel vruchten heeft afgeworpen, want 
op allerlei terreinen van de kunst. Ik denk ook aan de beeldende kunst, waarbij 
prof. Knipping kwam en zo waren er wel andere illustere figuren, die hier voor 
het atheneum cursussen hebben gegeven, of losse lezingen. Daar waren ook 
buitenlanders bij. Ik denk aan uit Lünenburg, Walter ja, Gottwald. Die heeft 
over Orff gesproken. 
Peter Peters: Heinz Gottwald, kan dat? 
Henk Stam: Heinz Gottwald, ja. 
Peter Peters: Was het Walter Maas die al deze activiteiten organiseerde of was 
dat werd dat breder gedragen. 
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Henk Stam: Nee, dat werd, eigenlijk waren, het waren eigenlijk ideeën van 
Walter Maas. Om zo'n Gottwald hier uit te nodigen dat was een idee van mij, 
omdat ik hem op het muziekwetenschappelijke congres in Lüneburg, het eerste 
wat in Duitsland na de oorlog plaatsvond, leerde kennen. Het was een heel 
merkwaardig mens, die ook een curieus manuscript van de beroemde symfonie 
van Mozart in huis had, waarin afwijkingen voorkwamen. Een heel curieus 
man, en die heeft hier op zijn werkelijk bloemrijke wijze, heeft hij hier eigenlijk 
Orff geïntroduceerd. 
Peter Peters: Maar dan zitten we al naar mijn gevoel iets na 1950, dat is iets 
later. Laten we even terug gaan naar die periode van 
Henk Stam: Maar blijkbaar bestond toen nog steeds die activiteit, want ik ben 
verder kwijt hoe lang die nog geduurd heeft. 
Peter Peters: Dat atheneum heeft vrij lang geduurd, tot in de jaren '50. Maar 
even terug naar die periode van vlak na de oorlog. 
ID 7 - 13'38 
Hoe moet ik me de sfeer van die concerten voorstellen, wat werd er gespeeld, 
wie waren de mensen die daar kwamen luisteren. Dat waren vooral 
Bilthovenaren geloof ik. 
Henk Stam: Ja de sfeer was gemoedelijk, de akoestiek was met al te briljant. 
Dat viel me trouwens op in de uitzending van de NPS, dat sommige stukken die 
kennelijk hier in het zaaltje gespeeld zijn, dat die toch altijd nog wat bedompt 
klinken en dat vond ik zelf ook later bij mijn tweede strijkkwartet toen het hier 
in première ging. En ja de sfeer was heel gemoedelijk. Er kwamen wel 
beroemde kunstenaars, want ik heb zelfde eer gehad om, de eer gekregen om 
Herman Sch.. te begeleiden. Schumann geloof ik, de Dichterliebe, en ook de 
Winterreise van Schubert later. Ook Theo Olof die de sonate van mij heeft 
gespeeld meen ik, en in ieder geval de sonate in a van Brahms, de tweede. 
Zulke mensen kwamen hier ook, de familie Röntgen zelf, zijn ook wel terug 
geweest. De pianist die speelde naar mijn mening buitengewoon gevoelig. Het 
was misschien net in die tijd dat ook die moderne Amerikaanse manier van 
pianoratel in opgang kwam en als je daar tegenover de poëzie van deze mensen 
hoorde dat was buitengewoon. En de sfeer, ja de sfeer was heel gemoedelijk 
omdat het contact met de kunstenaars zo gemakkelijk was. Op het moment 
waarop een stuk uit was had je een directe deelneming, maar als er pauze was 
dan waren er natuurlijk allerlei gesprekken ook mogelijk, voor zover de 
kunstenaars daar dan behoefte aan hadden. Nou de meer geroutineerde en de 
meer openen die deden dat vanzelf. Ik geloof dat dat op zichzelf een 
verschijnsel is geweest dat je in het gewone concertleven over het algemeen niet 
aantreft. 
Peter Peters: Leek het in die zin een beetje op de huisconcerten die je tijdens de 
oorlog ook veel had. 
Henk Stam: Ja als ik dan denk aan bijvoorbeeld Janette Molsbergen die toch 
hele beroemde huisconcerten heeft gehouden, waar ook de KNTV altijd samen 
kwam. Eigenlijk een beetje clandestien, want er konden ook stukken gespeeld 
worden die door de Duitse bezetter niet zo op prijs gesteld werden. 
Peter Peters: Wat voor stukken werden hier gespeeld. Wat was eigenlijk het 
repertoire. 
ID 8-16'01 
Henk Stam: Ja dat was eigenlijk ook de vraag. Nou ik noem maar een 
buitenplaats, ik heb al genoemd werken van werken die Herman S.. en Theo 
Olof speelde. Ik denk dan ook aan die Ilma L. van A. die de Zigeunerweise van 
Sa., speelde, het was een heel breed repertoire. Het was nog niet erg gericht op 
het moderne. Ik geloof dat ik zelf hier de derde pianosonate van Brahms 
gespeeld heb, maar daarnaast ook Het olifantje Babaar. De acht pianostukjes, 
kinderlijke pianostukjes, die ik geschreven heb. 
Peter Peters: Die U zelf gecomponeerd hebt. 
Henk Stam: Ja. Het was, het begon uit te dijen, maar het was nog niet zo 
eenzijdig gericht als het tegenwoordig op. Want dat viel mij ook op in de NPS 
uitzending dat er zo duidelijk werd gezegd op een gegeven ogenblik dat de 
Duitse School, vooral de invloed van Darmstad erg groot was. En ik weet ook 
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wel dat het muziekdenken van nu, zoals Pierre Boulez dat beschrijft in de 
Darmstadter B..rede, nou dat was eigenlijk de sfeer waarin hier dan, wat wel 
genoemd werd dus blijkbaar, het laboratoriumachtige muziekcomponeren 
ontstond. Ik weet niet of die uitdrukking helemaal klopt, maar ik heb zelf ook 
wel eens het idee dat dat was. En wat ik een bezwaar vond, en ik spring nu naar 
een heel veel verder in Gaudeamus over, ik vond wel eens een bezwaar dat 
daarbuiten alles stelselmatig werd geweerd en dan vind ik dat de huidige 
directeur Heuvelmans een nader oog heeft of oor heeft voor de muziek 
ontwikkeling zoals die eigenlijk hier in Gaudeamus in zijn geheel een kans 
moet krijgen. 
ID 9-17'45 
Peter Peters: Ik denk dat dat klopt. Even terug weer naar die periode na de 
oorlog. U gaf al even aan dat Walter Maas op dat idee kwam om wat voor jonge 
componisten te doen, omdat hij met U in contact kwam, ook van die sonate. 
Daarvoor was dat, die wens om iets terug te doen voor het Nederlandse volk, als 
dank voor het feit dat hij door de oorlog gekomen was, was laten we zeggen wat 
algemener gericht. 
Henk Stam: Ja, gewoon een stuk van zijn huis, of eigenlijk het voor als pension 
als levensmogelijkheid van zijn ouders bedoelde huis. Een stuk daarvan 
beschikbaar te stellen aan de openbaarheid, en dan op het terrein van de 
muziek. 
Peter Peters: Maar dan is het interessant dat toch betrekkelijk snel eigenlijk he, 
in 1947, die eerste Bilthovense muziekweek georganiseerd wordt. Waarvan een 
onderdeel is het eigen werken concert waar componisten, jonge componisten 
hun eigen werken ten gehore brengen. 
Henk Stam: Ja er is een opvallend ding. Ik weet niet of ik de oudste was in het 
gezelschapje, dat zal wel. Ik had natuurlijk een beetje tegen dat ik de oorlog in 
mijn, juist in die jaren had. Ik heb een aantal jaren ondergedoken gezeten. 
Daardoor kwam ik in 1922 geboren zijnd, al spoedig in contact met mensen die 
4 jaar jonger waren dan ik. Ik geloof dat Ton de Leeuw uit 1926 is nou Peter 
Schat is dat van nog veel later. En dan heb je zo'n Ludwig Otten en Jaap 
Geraedts. Dat zijn allemaal van de generatie die rond, of eigenlijk kort of langer 
na mij komt. En hoe die binnengelopen zijn? Ja Peter Schat is op een gegeven 
ogenblik, heeft zijn huis goedendag gezegd en is hier komen aanlopen, maar toen 
had dat door de pers al enige bekendheid ook, en er werd ook op de 
conservatoria over gesproken. 
Peter Peters: Maar dat was inderdaad in 1954-'52 op zijn vroegst dat Peter 
Schat hier voor het eerst kwam. 
Henk Stam: Ja Peter Schat wel, maar Ton de Leeuw en met name Ludwig Otten 
dat hoorde er al eigenlijk direct bij. 
Peter Peters: Sas Bunge. 
Henk Stam: Sas Bunge uiteraard, ja. 
Peter Peters: Wim Franken. 
Henk Stam: Wim Franken dat is ook ietsje later, maar Jurriaan Andriessen 
kwam ook vrij spoedig, en Hans Kox 
Peter Peters: Is ook later 
Henk Stam: Ja dat is allemaal wat later. Maar het eerste groepje dat was 
Peter Peters: Harrend Vlag 
Henk Stam: Ja Harrend Vlag dat is maar heel even, die heeft de vlag maar heel 
even getoond. 
Peter Peters: Tierry van Driest 
Henk Stam: Ja Tierry van Driest, Matty Niël, dat is ook weer later. Maar ik 
vind dat je daar, bij het opsommen van die namen, al bijna onmiddellijk kunt 
vaststellen dat toen die volkomen eenzijdige gerichtheid nog niet bestond. 
ID 10 - 20'27 
Peter Peters: Nee absoluut niet, de eerste tien jaar heeft die niet bestaan. Hoe 
zou U die eerste periode, om dan maar even meteen de wat grotere blik te 
nemen, te karakteriseren. Wat was het karakter van de muziek die U schreef, en 
U leeftijdsgenoten de componisten die hier bij elkaar kwamen. 
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Henk Stam: Als ik denk aan Ton de Leeuw en Peter Schat die hadden het 
meeste, die gaven op jongere leeftijd al blijk dat ze die richting uit zochten. Dat 
heeft duidelijk ook te maken met een karakter. 
Peter Peters: En die richting is meer modernistisch. 
Henk Stam: Ja ja, Ton de Leeuw die in zijn eerste werken nog heel sterk het 
stempel van zijn leermeester Badings draagt. Bijzonder sterk. In vind dat 
overigens prachtige stukken, heel gekund. Maar dan later dan krijgt hij, ik weer 
niet of je dat ascetisch moet noemen, hij krijgt toch een beperking in zijn 
middelen. En hij heeft ook niet een duidelijke inbreng van zijn, van 
bewogenheid van zijn gemoed daarin. Ton de Leeuw, in de tijd dat wij erg veel 
met elkaar optrokken en ook in het buitenland die eigen werken concerten 
samen meemaakten. Want hij heeft een keer tegen mij gezegd, en ik geloof met 
name naar aanleiding van mijn vioolsonate uit 1950, ik wil dat ik eens een keer 
een stuk kon schrijven met zoveel vaart en schwung. Terwijl ik misschien wel 
dacht ik zou wel zoiets willen schrijven als Ton de Leeuw met zoveel overleg en 
zoveel sereniteit. Ik geloof dat ik daardoor ook ietsje makkelijker in het gehoor 
lag bij het publiek, hoewel dat ook altijd nog wel tegen viel. En Ton de Leeuw 
heeft later natuurlijk voor mensen die voor die esthetica gevoelig waren, heeft ie 
natuurlijk toch de hoogste ogen gegooid en ik heb zelf ook wel ooit eens in het 
..Nieuwsblad een grote kop laten zetten en de bijbehorende recensie geschreven. 
Componist aan wie de meeste aandacht geschonken is. Daar twijfel ik geen 
seconde aan, dat is een van de groten van ons land. 
Peter Peters: En mensen als Jaap Geraedts, als Bunge, de groep die hier 
inderdaad vanaf laten we zeggen '47... 

ID 11-22'32 
Henk Stam: Zoals Bunge, die hoorde eigenlijk een beetje bij de Franse school 
zo, net als Jaap Geraedts en waar, Jaap Geraedts is ook een heel verfijnd 
estheet. Heeft bijzonder verfijnde muziek geschreven waar ik erg veel van hield. 
Als ik er nu naar luister dan vind ik het vaak wat gedateerd. Ik weet ook dat hij 
net als ik zelf op een zeker ogenblik niet echt veel meer is gaan schrijven, maar 
zich erg is gaan bezighouden met revisie of volmaking van zijn oude stukken, 
daar nog eens een blik over werpen. D'r kwam niet echt veel meer uit zijn 
handen. Hij is net zoals Bunge en Ludwig Otten, hoort hij echt tot een generatie 
van muziek die een beetje voorbij was. En dan denk ik, als ik dat even mag 
opmerken, aan een opmerking van Hendrik Andriessen. Die heeft een boekje 
wat uitgegeven, een opstel over muziek, daar maakt hij ergens de opmerking 
dat er geen, ja hoe is het precies, dat er geen geen goede en slechte muziek is. 
Dat is anders dan wat Peter Schat beweerde. Dat viel mij op, omdat Peter Schat 
denkt dat goede muziek speciaal de muziek is, waarin het zoeken naar een 
vernieuwing van de muziek wordt gevonden. Nou is dat natuurlijk een 
buitengewoon loofwaardig standpunt, maar als je dat nou helemaal strak door 
zou trekken dan kun je Wagner en Brahms zo in de vuilnishoop gooien. Wat ik 
namelijk altijd mis, en vooral in het Gaudeamus gebeuren, dat is: waar is het 
publiek? Ik bedoel niet in de zin is er publiek of is er niet publiek zoals zij zei, 
ik ben teleurgesteld want er komt niemand kijken of luisteren, maar waar is het 
publiek. Wij zijn in deze tijd eigenlijk toe aan het besef dat de mens niet een op 
zichzelf staand wezen is, maar dat ie een deel van een hele grote magni..tale 
gemeenschap is. En dat er dus een constante interactie is. Het is niet zo dat je, 
zoals Jan van Vlijmen zegt, moet zeggen het publiek kan me wat. Ja hij zei dat 
natuurlijk veel netter, maar automatisch, je kunt je er buitensluiten door 
inderdaad als individu... Maar ik denk dan dat je toch ergens ook in je ziel moet 
atrofiëren op den duur, als er helemaal geen interactie is met het publiek. Daar 
om heb ik ook altijd oog gehad en oor en ook zelf aan mee gedaan. Aan het 
zoeken naar muziek waarbij je je techniek, en of je ideeën hebt, die je niet 
loslaat, maar dat je je toch focust op het publiek waarvoor het gedaan moet 
worden. Dat, ja, ik wil niet te veel over mezelf praten eigenlijk, maar ik kan het 
zelf zo goed navoelen. Ik heb bijvoorbeeld stukken geschreven die heel erg 
moeilijk te spelen zijn en waarin ik tamelijk ver ga, want ik heb vanaf heel 
vroeg met monothematiek en ten slotte met reeksen en ook twaalftoonsreeksen 
gewerkt. Al zal het wel niet zuiver zijn in de ogen van sommigen, dat je dat 
haast niet merken kunt, want het is gewoon Romantische muziek, maar dan 
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denk ik daarnaast heb ik toch ook stukken geschreven voor accordeonorkest. 
En dan niet van de soort van Kagel, want dat is zoals die ene richting die 
extreme zoekrichting het accordeon heeft ontdekt. Kagel, fantastisch natuurlijk, 
maar zo zijn er meer. Nee ik heb het accordeonorkest zoals het functioneert in 
onze samenleving van de amateurs, heb ik gepakt op twee verschillende 
manieren. De ene manieren is een nieuw klankidioom invoeren bij tamelijk 
eenvoudige accordeontechnieken. En toen ik dat, hoewel dat een hoofdnummer 
was voor een concours en ook schitterend gespeeld is geworden. Toen heb ik 
daarna gevolgd een regeringsopdracht, want als je eenmaal zoiets doet, dan 
vinden ze je weer. Daarna heb ik gedacht, te moeilijk voor de mensen. Ik ga 
melodietjes nemen die ze kennen, en dat ga ik in een soort concertante stijl, in 
een kolossaal hoog partituur met veel stemmen ga ik zodanig uitwerken dat ze 
dan die moeilijkheid maar op lossen. Nou dat noem ik een compositie die rechts 
van de streep zit. Het woord rechts moet je dan maar opvatten in die zin: links 
zijn we in experimentele dingen, met twaalftoonstechniek, in het midden staat 
een steevaste reeks sonates waarin de dingen geïntegreerd zijn helemaal uit 
eigen boezem. 
Peter Peters: Kun je zeggen dat voor Uw generatie, die eerste groep 
componisten die hier bij elkaar kwam, dat dat publiek inderdaad belangrijk was. 
Dat dat ook in die zin een verschil is met de generatie van Peter Schat, Otto 
Ketting en Jaap Geraedts. 
ID 12-27'16 
Henk Stam: Ik denk dat bijvoorbeeld Jaap Geraedts buitengewoon ingebed was 
in zijn milieu en dat geldt voor Ludwig Otten ook. Die ergens iets tragisch had, 
maar die ook dat in zijn muziek tot uitdrukking bracht en het publiek voelde 
dat. Dat voelde dat aan. En daardoor was daar een makkelijker contact dan met 
wat we dan maar zullen noemen voor het publiek experimenteel was. Waar je 
alleen maar valse noten mee liet horen of piep en kras en zo. 
Peter Peters: Wat ook, wat later in de jaren '50 pas in Nederland echt een kans 
krijgt want daarvoor speelde dat ook in Nederland geen rol die hele Duitse 
richting. 
ID 13 - 27'59 
Henk Stam: In die zelfde tijd, ik was in Duitsland in die jaren '48-'49 en '50. En 
in die tijd heb ik doordat je daar op die enorme jaarbeurs muziek van allerlei 
nationaliteiten te horen kreeg, daar heb ik natuurlijk ook gewinkeld. En ik heb 
artikelen mee naar huis gebracht waarvan je meteen de weerslag in mijn 
stukken kunt vinden. Het gekke is dat ik juist die stukken waarin ik 
onmiddellijk begon te experimenteren met wat ik toen had opgedoken, dat die 
stukken, die vind ik het minst aardig. Maar curieus is dat dat de stukken zijn 
die het meest gevraagd zijn. Mijn sonate voor fluit, hobo, fagot en klavecimbel. 
En mijn derde strijkkwartet vinden heel veel mensen, ook Jos Verkoeien met 
zijn kwartet, vinden het gewoon beter dan mijn andere stukken. Nou, daar kan 
ik zelf niet inkomen, maar goed toe maar he. 
Peter Peters: U ging dus naar Duitsland aan het eind van de jaren '40. Ik denk 
dat U een van de eerste, of een van de weinige moet zijn geweest die 
Henk Stam: Ja ik was niet alleen de eerste van Nederland, dat was heel curieus. 
Ik werd gestuurd door Walter he. Die maakte het voor mij mogelijk. 
Peter Peters: Dat is interessant, die had daar contacten. 
Henk Stam: Ja die had contacten 
Peter Peters: En die vond ook dat U daar heen moest. 
Henk Stam: Ja die vond dat ik daar heen moest, en die financierde dat ook en 
dat was toen nog niet een kwestie van de stichting Gaudeamus. Dat deed die 
eigenlijk allemaal zelf nog. En ik trok daar dus heen met een zware koffer met 
levensmiddelen, want je moest daar toch zien tussen de puinhopen te overleven. 
En ja daar kwam ik in het slot Kraayenstein waar toen nog die eerste 
muziekweek, die cursus plaatsvonden. En daar kreeg ik een schitterende kamer 
uiteraard. Tot ik op een gegeven ogenblik gevraagd werd of ik er een bezwaar 
tegen had de kamer met Wolfgang Fortner te delen omdat, er was een man uit 
Zwitserland gekomen en die had niet alleen muziekpapier meegenomen maar 
ook chocola en die moest natuurlijk die mooie kamer hebben. En zo kwam ik 
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bij Fortner wat ik tot op de dag van heden een groot geluk vind, want d'r zijn 
talloze anekdotes aan verbonden, maar hoe dan ook ik heb er buitengewoon veel 
van opgestoken. Ik heb zijn cursussen meegemaakt en ik ben ook zijn gast 
geweest op de Kohlhof in Heidelberg, prachtige villa. Heel hoog boven een dal. 
En daar heeft hij mij ook allerlei adviezen op compositorisch gebied gegeven. 
Omdat hij zich dan persoonlijk met je kon bemoeien lukte dat heel makkelijk. 
En hij gaf buitengewoon rake adviezen, een geweldig pedagoog. 
Peter Peters: Even als antwoord op een vraag die ik krijg, U ging naar 
Duitsland voor de zogenaamde Darmstadter Ferienkurse. De cursus die daar 
jaarlijks georganiseerd werd in dat slot Kraayenstein en waar de, laat ik zeggen 
was de jonge, het was een soort Duitse variant van Gaudeamus, kun je dat 
eigenlijk zo zeggen. 
Henk Stam: Ja maar toen was Gaudeamus nog maar heel klein vergeleken bij 
Peter Peters: Darmstadt. 
Henk Stam: Duitsland heeft eigenlijk een ontzettende schwung genomen, dat 
kwam ook omdat daar onmiddellijk de ontzettende mogendheden achter 
stonden die dat financierden......gehad voor de tweede keer, tweede bezoek. En 
die hadden enorm veel, brachten enorm veel in. Die brachten geld in, maar die 
brachten ook hun hele cultuurbezit binnen met graagte uiteraard. Vooral op de 
lege plek eigenlijk die door Hitler was geschapen, omdat ...buitenlandse kunst 
verboden was. Dus het was een ongelofelijke jaarbeurs. Dat kun je eigenlijk wel 
zeggen. 
ID14-31'28 
Peter Peters: Wolfgang Fortner is daarna vrij belangrijk geworden voor 
Gaudeamus, die is hier naartoe gekomen die heeft hier ook, dat heette nog geen 
analyse cursus geloof ik wel 
Henk Stam: Die besprekingen over allerlei werken 's middags, de middagen 
heeft ie geleid. En dat is later veel na gevolgd. Ze hebben altijd eigenlijk wel 
zo'n leider van zo'n cursus gehad. 
Peter Peters: Hoe waren de contacten tussen de jonge componisten onderling in, 
laten we zeggen die tweede helft van de jaren '40. Leerde je van mekaar, was er 
juist een soort onderlinge concurrentie. 
ID15-31'58 
Henk Stam: Ik weet niet hoeveel je van elkaar leerde. Wat me nou eigenlijk 
opvalt is dat die mensen toch zichzelf bleven. 
Peter Peters: Dus het waren allemaal individuen? 
Henk Stam: Ja. Maar de vriendschappelijke verhouding staat buiten kijf. We 
trokken op een ongelofelijke manier met elkaar op. Juist de reisconcerten, ze 
zeggen wel eens als mensen elkaar willen leren kennen, dan moet je juist een 
poosje met elkaar op vakantie gaan even, of een poosje in huis gaan 
samenwonen. Nou wij hadden zoveel met elkaar te maken, we kenden elkaar 
onder zoveel uiteenlopende omstandigheden, die tegen zaten of mee zaten. Of je 
nou de laatste trein had gemist of dan 's nachts door de activiteiten van Maas 
toch nog met postwagen mee, mocht meerijden, met een kacheltje toen nog 
daarin. Een houtkacheltje. Of dat je nou je rokkostuum was vergeten en dat er 
vlug even tussen beide nummers van het programma moest worden geruild. 
Daar was een ongelofelijke samenhorigheid, een ongelofelijke hoop veel 
plezier. We hebben gelachen dat de stukken eraf vlogen, dat moet ik zeggen. En 
Johan R. was er niet bij. Johan Raaien was een rotrecensie in de krant. En een 
enkele keer zat het mee en dan schreven ze wat overigens ook weer niet waar 
was. Maar het was over het algemeen ongelofelijk gezellig. 
Peter Peters: En dat ging dus naar laten we zeggen Deventer......Wat waren de 
reacties van het publiek wat daar in de zaal zat? 
Henk Stam: Vaak meelevend. 
Peter Peters: Want dat was eigenlijk het publiek wat U wilde bereiken. 
Henk Stam: Ja, kijk als we in het Concertgebouw door een of ander ensemble 
iets moeilijks laten spelen, dan komt daar misschien een wat high brow publiek 
op af tegenwoordig maar over het algemeen zegt men dan, ja het zit gelukkig 
voor de pauze. Na de pauze kunnen we nog iets moois meemaken. En als het na 
de pauze is dan kunnen we altijd nog weg. Maar hier zagen die mensen die 
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natuurlijk toch min of meer geïnteresseerd waren, ze kwamen zeker ik zeg niet 
de kat uit de boom kijken, maar ze kwamen toch eens kijken misschien is het 
interessant. Het publiek loopt ook wel eens achter de muziek aan en achter 
kunstenaars. Het had iets aandoenlijks namelijk. Je ziet daar die man zelf zie je 
zijn stukje spelen en een andere kameraad die ook componeert zet zich in op 
een viool, of hij zet zich gewoon in. Zoals Jos Verkoeyen eigenlijk een groot 
gedeelte van zijn leven volkomen heeft gegeven aan het uitvoeren van stukken 
die misschien geen schijn van kans hadden voor het grote repertoire, maar daar 
gaf hij soms jaren aan aan de studie van een stuk. En dan kwam dat daar in een 
publiek wat ook heel groot was. Soms iets meer dan er hier in het zaaltje van 
Gaudeamus kunnen, dus het had niet altijd huiskamersfeer, maar het had toch 
altijd iets intiems. En dan zag je die mensen zelf, en er werd ook wel eens een 
herhaling afgedwongen door een wat aanhoudend en niet al te mager applaus. 
En zo was de sfeer in die tijd buitengewoon goed. En nou moet ik zeggen dat ik 
niet weet hoe dat later was, want daar maakte ik eigenlijk de 
bestuursvergaderingen mee, waar het lang niet altijd gemoedelijk aan toe ging. 
Maar hoe het toen met de componisten aan toe ging dat weet ik niet, maar uit 
de foto's en de recensies en de verslagen heb ik toch wel de indruk dat iets van 
die sfeer is blijven hangen, maar ik geloof dat die grote intimiteit van het begin, 
die was er niet. 
Peter Peters: Hoe was de rol van Walter Maas. Die liep daar tussendoor, 
ontzettend ambitieus, gedreven. 
ID 16 - 35'30 
Henk Stam: Ja druk baasje. Kon ook best storen. Had er ook vaak nieuwe 
plannen en ik moet wel zeggen als je met zo'n groepje bezig bent waar iedereen 
toch bezig is uiteindelijk zichzelf te exposeren. Waar mensen van volkomen 
verschillende natuur, de een zou best eens even het bos inlopen of op de 
boulevard blijven hangen, en de ander zou driftig naar zijn kamertje terug 
willen als hij al een kamertje van zichzelf had om weer een paar noten aan het 
papier toe te vertrouwen, dan had je natuurlijk iets van een slavendrijver nodig. 
Ik herinner me dat van Jos Verkoeyen ook. Die vaak verhalen vertelde van 
hoeveel moeite het hem koste, en hoeveel dwang hij erachter zette om de 
mensen bij de les te houden. En zo was het met Maas ook, d'r moest nu 
gerepeteerd worden, d'r moest orde op zaken gesteld, d'r moest niet te laat bij 
het autootje wat ie reed teruggekeerd worden. Dus in die opzichten leidde hij de 
zaak. Druk en vaak verwarrend, en wel eens ongezellig. Wij zeiden wel eens 
met de componisten onderling zijn we veel gezelliger uit dan Maas gezellig kan 
zijn. Ik zeg niet dan Maas een .... maar Maas had altijd andere dingen aan zijn 
hoofd. 
Peter Peters: Ja wat had hij aan zijn hoofd. 
Henk Stam: Ja plannen, plannen. Eigenlijk had hij altijd commentaar en 
plannen. Hij was heel erg druk met de mensen. En vaak reed hij ook zelf, of hij 
had dingen te organiseren. Nou zoals ik net vertelde van die posttrein. Had hij 
daarvoor bij de Nederlandse Spoorwegen overhoop heeft gehaald, nou dat weet 
ik niet hoor, maar tenslotte was het allemaal in orde. Elk ding wat niet kon kon, 
als hij er eenmaal op af ging. 
Peter Peters: U hebt jarenlang hier gewoond he. Ik weet niet of dat echt in de 
villa was of in het tuinhuisje hierachter. 
ID 17 - 37'22 
Henk Stam: Nou het was eigenlijk zo. Het tuinhuisje was mijn overdag huisje. 
Daar gaf ik mijn pianolessen en daar vertrouwde ik mijn onsterfelijke 
meesterwerken aan het papier toe. Maar ik sliep hier in huis. Ik had hier een 
heel klein kamertje en ja ik had hier. 
Peter Peters: Wat was U verhouding met Walter Maas in die tijd. 
ID 18 - 37'40 
Henk Stam: Het was een vriendschappelijke verhouding, maar wel een tussen 
mensen die buitengewoon verschillend zijn. En wier gevoeligheden op een 
verschillend terrein liggen. Dus het was een kwestie van een goede 
samenwerking en van tegenstellingen en dus van botsingen. Dat was wel altijd. 
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Walter Maas was in geen geval een bestuurder en eigenlijk ook geen 
organisator. 
Peter Peters: ondanks al zijn plannen. 
Henk Stam: Ja hij had, hij was de fontein die voortdurend sproeide en dan heb 
je van die mensen die daar prachtige beddingen, schalen voor moeten 
aanleggen. Nou en tot die mensen hoorde eerder ik. Ik had niet de 
beroepsopleiding voor bestuurder. Dat had je toen nog niet, maar als je een 
klein beetje intelligent bent en je kunt de kunst afkijken van ervaren mensen 
dan heb je op een gegeven ogenblik een zekere ervaring op bestuurlijk terrein 
en ik heb in veel besturen gezeten. En ik heb ervaren dat in sommige daar voel 
je je als een vis in het water, omdat het hele onderwerpje volkomen eigen is. En 
dat had ik hier bij Gaudeamus natuurlijk ook. Ik was zo vertrouwd met 
Gaudeamus en ik had toch zoveel gezag zowel bij autoriteiten met wie we te 
maken hadden als bij de componisten, uitvoerende kunstenaars die hier 
kwamen. Dat ik kon altijd toch nog dingen hier in banen leiden, ik geloof dat 
dat het belangrijkste is geweest ook in de regulering van de verhoudingen 
tussen Walter Maas en de componisten. Want daar liep het soms echt hoog 
hoor. 
Peter Peters: Ja waar ging dat over? 
ID 19 - 41'22 
Henk Stam: Ach de componisten, vooral de jongere, Peter Schat en zo. Die 
voelden, dat is ook later in de hele maatschappij tot uitdrukking gekomen. Die 
voelden er eigenlijk niet voor om Walter zijn eigen gang te laten gaan, want ze 
wilden hun eigen stempel op de organisatie drukken. Het had ook een beetje te 
maken met de esthetische richting waar ik heen ging, waar we al over 
gesproken hebben, de. 
Peter Peters: Uiteindelijk het serialisme, de dodecafonie aanvankelijk daarna. 
Henk Stam: Ik denk dat het ten onrechte allemaal zo eenzijdig is geweest, dat 
heb ik altijd gevonden. Daar was ook wel ruzie over, maar tussen de 
componisten rebelleerde dat ze zelf geen vinger in de pap hadden. D'r was maar 
een vinger daar in de pap, Walter Maas die zorgde voor alle dingen. En dat 
werd eigenlijk door het bestuur min of meer gesanctioneerd altijd. 
Peter Peters: Maar hadden die eerste componisten daar geen problemen mee, 
met die alom tegenwoordigheid van Maas. 
Henk Stam: Nee ik heb daar nooit wat van gemerkt. Ik moet blind zijn geweest 
of doof. Ik weet niet of men inmiddels daar wat heeft kunnen opgraven, maar ik 
had bij geen van die mensen die van die eerste paar generaties waren he. 
Jurriaan Andriessen, ik denk ook niet dat zo iemand, die maakte muziek. Ik 
geloof niet dat ie zich ergens druk over maakte. Ook niet of een ander, ja ... al 
helemaal niet. Het is een bijzonder verfijnd mens, die componeerde dus zijn 
stukken en als iemand hem uitdaagde, om die onderlinge verhoudingen nog 
even gesproken, als men zei kan jij, jij schrijft nu twaalftoonsmuziek, nee. Nou 
toen schreef hij dus die .. klavierstukjes. Twaalftoonsmuziek maar lekker zo 
tonaal als het maar kan ... Ik begrijp wel dat dat een gruwel is in de oren van de 
serialisten of de twaalftoners, want die willen juist door hun technieken 
ontsnappen aan alles wat naar die soort binding met het verleden in de muziek 
klinkt. 
ID 20 ' 41'22 
Peter Peters: 1950. Dat is het jaar waarin de stichting formeel werd opgericht. 
In die tijd was U inderdaad denk ik een soort intermediair tussen Walter Maas 
in al zijn gedrevenheid en niet alleen de componisten maar ook de laat ik 
zeggen de buitenwereld. Hoe was die verhouding tussen Gaudeamus als een 
betrekkelijk pril lokaal initiatief en de rest van het muziekleven, de organisaties 
daarin. 
Henk Stam: Ik vrees dat er nogal een beetje op neer gekeken werd, want een 
aantal. Kijk nieuwe initiatieven zoals ze nu zijn, ik noem maar gewoon iets 
wildwegs, de IJsbreker, andere dingen zoals dat nu allemaal spontaan ontstaan 
is, waar Gaudeamus nu een plaats tussen heeft. Toen had je een aantal 
gevestigde instituten en ik wil niet zeggen dat je die van een regenten 
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mentaliteit moet verdenken, maar het zat ze een beetje. Het was gezeten. 
Gaudeamus dat was natuurlijk iets heel raars. 
Peter Peters: Wat waren die gevestigde instituten, waar moet ik dan aan denken. 
ID 21 - 42'26 
Henk Stam: Ach om te beginnen de concertinstellingen, de 
onderwijsinstellingen. D'r was toen nog niet sprake van vakonderwijs op de 
manier waarop dat tegenwoordig allemaal geregeld is. Maar je had dan 
natuurlijk toch een aantal min of meer deftige onderwijsinstituten. Ze kwamen 
vaak uit de Toonkunst-hoek, conservatoria, en daar was nog niet een echte 
doorbraak naar nieuwe muziek en Walter Maas kon zich daar wel profileren 
door zijn ongelofelijk enthousiasme, maar wat hij meebracht dat werd, ja zijn 
optreden daar werd natuurlijk wel een beetje argwanend naar gekeken 
Peter Peters: Want, waarom. 
Henk Stam: Ja, z'n wat wilde uitspreken waarbij. Hij heeft ook altijd geprobeerd 
om zijn zin daar door te zetten. D'r bestaat een verhaal van de onrechtvaardige 
rechter in het Nieuwe Testament. En die arme vrouw die zeurt net zo lang tot 
zelfs de onrechtvaardige rechter haar recht doet. Nou en zo was het met Walter 
Maas ook een beetje. Die heeft net zo lang gehamerd op alles, tot hij tenslotte 
wel gehoor kreeg. En op den duur zat er natuurlijk ook veel meer kracht achter. 
Maar naarmate hij hier meer bereikte, de pers erover ging schrijven van een 
steeds grotere omgeving want ook buitenlanders kwamen, werd het gezag van 
Geaudemus steeds groter. 
Peter Peters: En dat is gebeurd he. Het was aanvankelijk....daarna kranten uit 
Utrecht daarna al vrij snel landelijke kranten. 
Henk Stam: Radio niet te vergeten, want wat hij gedaan heeft met de radio, ik 
ben wel eens met hem mee geweest, ook als hij voor mij op stap was, dat we 
gewoon maar zaten te wachten tot hij zijn zin kreeg. Hij maakte eventueel een 
afspraak maar desnoods ook niet en ging er heen en bleef desnoods tot de 
ochtend wachten. Ik weet nog wel dat we in een van de studio's, ik zal nu geen 
omroep noemen, want die hebben zich ook wel verplicht jegens Walter later, 
maar daar hebben we wel eens een ochtend gezeten. Hij moest en zou die 
spreken en daar moest hij zijn verhaal ook kwijt absoluut. En dan had dat in 
veel gevallen succes, en daardoor kwam het toch in de publiciteit. 
Peter Peters: En dan was het toch, hij stelde een heel curatorium samen van 
mensen die op dat moment belangrijk waren in het muziekleven en op die 
manier probeerde hij ook. 
Henk Stam: Het is duidelijk, de bestuurders daar zocht hij de mensen in die 
inderdaad bestuurlijk van gelang konden zijn op een meer organisatorisch 
materieel vlak, maar de curatoren dat moesten mensen van gewicht zijn die 
lieten zien dat het een serieuze zaak was. 
Peter Peters: En de mensen waren ook bereid om dat te doen, zoals Wouter 
Paap die soms kritisch schreef over de stukken die hier uitgevoerd werden was 
toch bereid om. 
Henk Stam: Ja zonder meer. Ja en ook de mevrouw van het eerste uur. 
ID 22 - 45'22 
Peter Peters: Grondhout. 
Henk Stam: Ja Grondhout. Ja en dat was vooral hier voor de acceptatie in 
Bilthoven. En een notaris was hier meen ik ook. Een secretaris dat was meen ik 
iemand van de gemeente, althans werkzaam op het gemeentehuis. 
Peter Peters: Wat ik bijzonder vind is dat ondanks dat betrekkelijke lokale 
karakter in 1948 toch al de eerste buitenlandse componisten naar Bilthoven 
komen. 
ID 23 - 45'38 
Dat is altijd een kenmerk gebleven he, van Gaudeamus die sterke oriëntatie op 
het buitenland. 
Henk Stam: De vraag me af of ik me nog te binnen kan brengen hoe eigenlijk 
die eerste buitenlanders hier kwamen. D'r kwamen er namelijk ook bij die toen 
nog helemaal bij die gezelligheidsgroep zich aanpasten. Ik denk aan Werner 
Haantjes, maar van wie je later nooit meer iets bij Gaudeamus, noch in 
Duitsland hebt gehoord. 
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Peter Peters: Anthony Hopkins geloof ik. 
Henk Stam: Ja dat was een ongelooflijk plezierig contact. Dat is inderdaad 
kostelijk. Ik heb ook nog wel correspondentie van hem. 
Peter Peters: Even terug naar. Sorry. 
Henk Stam: Ik dacht aan nog een naam. 
Peter Peters: Malcolm Lipkin 
Henk Stam: Ja Malcolm Lipkin, ja en dan was er geloof ik een, dat was iemand 
uit de Elzas. 
Peter Peters: Hans Ulrich Engelmann is er ook al vroeg geweest. 
Henk Stam: Ja. Hans Ulrich Engelmann is er ook al vroeg geweest. Dat was een 
echte Duitser. Daar hebben Maas en ik nog wel eens gelogeerd bij onze reizen 
daarheen. 
Peter Peters: Goed, maar je kunt dus zeggen dat voor de eerste vijfjaar geldt, 
om het maar even samen te vatten. Het was aanvankelijk een echt 
muziekpodium. Er werden concerten georganiseerd. Geleidelijk aan werd de rol 
van van jonge componisten belangrijker. Werd bij Maas denk ik ook de 
behoefte of de drang om zich daarin te profileren ook steeds duidelijker. Dat 
kreeg in 1955 die formele basis in die stichting. Daarna is het eigenlijk 
betrekkelijk snel gegaan he geloof ik, de ontwikkeling van Gaudeamus, of kun 
je dat zo niet zeggen. Er werd veel over geschreven. 
ID 24 - 47'34 
Henk Stam: De groei dus en de spitsfunctie. Smaller het werkterrein als je het 
tableau van het componeren van die tijd beziet. Smaller werkterrein en enorme 
internationale uitbreiding. 
Peter Peters: En die concerten van het muziekpodium werden geleidelijk aan 
ook minder belangrijk. 
Henk Stam: Ja ik weet eigenlijk niet of dat toen nog lang doorgegaan is. Ik kan 
me daar zelf niet zo veel van herinneren meer. 
Peter Peters: Laten we even pauzeren en later de draad weer oppakken zo aan 
het begin van de jaren '50. 
ID 25 - 48'54 
Peter Peters: We beginnen weer. U hebt in 1953 een boekje laten verschijnen 
onder de titel "Inleiding tot hedendaagse muziek". Misschien is het leuk om 
daar even op in te gaan omdat het een beeld geeft van hoe U op dat moment 
aankeek tegen de ontwikkeling van de muziek. Hoe is het tot stand gekomen. 
Henk Stam: Ja, eerst moet ik eigenlijk zeggen dat ik me op heel veel terreinen 
heb bewogen. Publicaties, spreken over muziek, lesgeven, organiseren, 
besturen, componeren. Maar een van die activiteiten was dus kennis nemen van 
alles wat er om heen gebeurde. Ik was daarin bijzonder geïnteresseerd. Het 
versnipperde weliswaar mijn aandacht. Andere mensen wenden zich uitsluitend 
tot het componeren en komen daar heel ver mee. Het voordeel wat ik had door 
het zo te versnipperen was dat ik in alle zaken eigenlijk een beetje thuis was. Ik 
kon me in iedere situatie van een bepaalde vakdiscipline min of meer invoelen. 
En zo ging ik dus naar die zomercursussen in Kranichstein, ze waren trouwens 
al spoedig niet meer op het kasteel zelf, maar we werden ergens anders 
gehuisvest, ging ik gewapend met een schriftje. Gewoon zo'n ouderwets 
schriftje met lijntjes en een groen kaftje erom en een etiketje, ging ik naar die 
concerten en de voordrachten die er werden gehouden en de discussies niet te 
vergeten. En ik maakte daar gewoon aantekeningen in. Met geen ander doel 
misschien dan voor mezelf er wat van op te steken, zo mogelijk een artikeltje te 
plaatsen. 
Ik heb toen verslag gedaan uiteraard in Nederlandse kranten. Ik werd ook wel 
geïnterviewd, waarbij ik tot mijn verbazing ontdekte dat ik bijna geen 
Nederlands meer kon spreken, omdat ik gedwongen was daar altijd maar Duits 
te spreken. Ik heb in Mens & Melodie een stukje geschreven en ik geloof in 
Euphonia en Symphonia. Dat was toen misschien al samen tot Symphonia. Op 
een gegeven ogenblik had ik daar een prachtige hoeveelheid materiaal en toen 
kwam de gedachte, waarom vat ik dat met samen in een boekje. Ik heb me toen 
gewend tot de Volksuniverstiteits-bibliotheek van de Erven Bohn. Mensen 
waren buitengewoon enthousiast ook die mensen die dat kiezen, die lezers. Die 
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zeiden onmiddellijk ja dat is een onderwerp waar we graag wat van willen 
hebben in onze bibliotheek. Dat was eigenlijk heel prestigieus. Ik vond het ook 
buitengewoon dat ik werd uitgenodigd om dat maar goed te doen meteen. He ben 
dat gaan ordenen. Eigenlijk het materiaal latende zoals het was, hier en daar 
een kanttekening erbij geschreven op een inlegblaadje, genummerd in opbouw 
van hoofdstukken. De hoofdstukken zelf en daarna de onderverdeling van de 
hoofdstukken. En toen ik dacht dat ik het op een rijtje had, ik moet erbij zeggen 
dat ik enorm geheugen voor geschiedenis had, want ik gaf ook voor de 
staatsexamenopleiding de hele muziekgeschiedenis uit het hoofd, zonder er ooit 
maar een papier bij te hebben. En toen ben ik naar een kamerstenograaf gegaan, 
en heel merkwaardig, die was bevriend met een goede relatie van die Heinz 
Gottwald. Zo kwam ik eigenlijk aan hem. 
Via een Duitser die in Scheveningen woonde. Die zei ik ken een 
kamerstenograaf, die is heel erg in muziek geïnteresseerd en die wil dat wel 
voor je opnemen. En toen heb ik dat boekje, ik weet niet hoeveel bladzijden dat 
het heeft, ik heb het een poosje niet in handen gehad, maar ik zie hier bladzij 
224. Toen heb ik het hele boekje in een week gedicteerd uit het schriftje. Uit het 
hoofd dus eigenlijk. Naar aanleiding van het materiaal. Het kan zijn dat ik in de 
uiteindelijk redactie nog iets veranderd heb, maar zo is het gebeurd. Die man 
heeft het uitgetypt, is naar de Ervan Bohn gegaan, die hebben het geaccepteerd 
en daarin zit eigenlijk de weerslag van mijn ervaringen in die geweldige 
jaarbeurs van de Franfurter Woche fur neue Musik, die verbonden was aan de 
activiteiten van het Kranichsteiner Muziekinstituut. Daar heb ik eigenlijk voor 
het eerst in mijn leven een heel scala aan componisten uit allerlei landen leren 
kennen, want die kende je gewoon van tevoren niet. De verbreidingsmiddelen 
zoals de grammofoonplaat en de radio ook nog niet, maar de grammofoonplaat 
had dat allemaal nog niet. En op die manier had ik dat leren kennen. Gewoon 
door uitvoeringen door beroemde orkesten die naar Frankfurt kwamen. 
Hanschmitt Issersted bijvoorbeeld met de Sacre van Stravinsky. 
Ook de pianoconcerten en het vioolconcert van Schönberg door het 
Landestheater van Darmstadt, dat was overigens een prominent orkest, die 
speciaal die dingen deed. En dat heb ik toen neergezet en ik heb gepoogd daar 
enige orde in te scheppen en componisten naar mate ik ze blijkbaar belangrijk 
vond in die tijd, het kunnen ook vergissingen bij zitten, heb ik ze gerubriceerd 
en enigszins beschreven. Ik heb de stijlontwikkelingen van de 
twaalftoonsmuziek met name ook geprobeerd door wat analyse dichter bij het 
publiek te brengen. Het is daarmee niet een echt makkelijk boekje geworden. Je 
moet het wel echt met een zekere aandrift willen lezen. Het was toen het eerste 
wat in Nederland verscheen. Want er waren daarvoor wel boekjes, ik meen een 
van Henny Schouten, maar dat weet ik niet meer zeker, waarbij me altijd opviel 
wat hij toch een vergisachtige kijk op de muziekontwikkeling hadden. Dat is 
heel leuk want als je jaren verder bent, dan zie je dat je jezelf ook wel vergist 
omdat je op dat moment niet verder kijkt dan de horizon voor je is. 
Peter Peters: En die horizon werd dus heel erg bepaald, althans of laat ik 
zeggen, die werd juist nog niet bepaald door ontwikkelingen beginjaren '50 in 
Darmstad ten aanzien van serialisme, Boulez, Stockhausen. 
Henk Stam: Nee elektronische muziek komt er niet in voor. Want het hele 
fenomeen Stockhausen bestond niet. Als een boekje in 1953 verschijnt en ik heb 
er in 1950 de laatste aantekeningen voor gemaakt dan is het wel duidelijk dat 
het ergens tussen 1951 en 1952 in werkelijkheid geschreven moet zijn. 
Peter Peters: Goed, maar dat betekent dus dat beeld dat het geeft ook een beeld 
moet zijn van de eerste vijfjaar na de oorlog. 
Henk Stam: Ja maar dat was in ieder geval ook zo'n heel ander van een heel 
andere zienswijze uitgaand boek dan dat van Ton de Leeuw, Muziek in de 
twintigste eeuw. Eigenlijk kun je die boeken niet met elkaar vergelijken, maar 
toentertijd was dit voor het eerst een zodanig overzicht van het muzikale 
gebeuren van verleden tot aan het begin van de jaren '50 toe, dat prof. Reeser 
mij gezegd heeft dat hij dit gebruikte voor de colleges aan de Universiteit in 
Utrecht, omdat het zo breed in zijn overzicht was en zo informatief. 
ID 26-56'11 
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Peter Peters: Wat ik zelf zo interessant vind is dat rol van de componist Carl 
Orff die U aan het eind als het ware tegenover Schönberg plaatst. U vergelijkt 
die twee componisten. Orff was rond die tijd, werd ook op Gaudeamus 
geïntroduceerd. Ik weet ook dat Walter Maas zelf het ook een belangrijke 
componist vond meen ik me te herinneren. Dat hij ook vond dat componisten, 
jonge componisten daar kennis van moesten nemen. Achteraf gezien kun je 
zeggen, ja Carl Orff heeft toch niet die positie ingenomen die men op dat 
moment misschien dacht dat ie zou doen. 
Henk Stam: Nee een aantal van zijn werken heeft groot repertoire gehouden, 
dat is duidelijk. Het leuke is, in München is er een serie componistenportretten 
geweest van drie generaties. Daar hebben we innig met elkaar kennis gemaakt. 
Daar was namelijk Carl Orff en Werner Egk. Dan was er Messiaen en ik meen 
Dutilleux, en voor de jongste generatie was er Ton de Leeuw en ik. Bij die 
gelegenheid hebben we die componisten natuurlijk ook goed leren kennen en ik 
heb met Orff natuurlijk later ook weer te maken gehad omdat zijn Schulwerk 
een belangrijk onderdeel is geweest van de muziekvernieuwing in Nederland al 
is die lang niet zo breed gegaan als die van bijvoorbeeld Gehrels, hoewel die 
verder gaat ook weer en heel nuttig zou zijn geweest. Maar Orff heeft voor mij 
altijd nog een bijzondere betekenis. Ik geloof dat het een eenzijdige kijk is om 
naar die vernieuwing in de atonale richting te kijken. Orff brengt hele andere 
dingen naar voren en doet dat met veel klem. Je denkt veel meer aan het oude 
Drama per Musica en we zullen er toch aan moeten wennen ook al is het je 
eigen stijl of voorkeur niet, dat dat een indringende manier is om menselijke 
gevoelens en verhoudingen in kunstzinnige vorm tot uitdrukking te brengen. Ik 
blijf tot op de dag van vandaag vinden, en ik onderga het ook zo als ik naar Orff 
luister dat dat heel erg belangrijk is. Het moet er natuurlijk ook zijn, want er 
bestaat niet een soort eenheidsmens die op den duur al maar groeit naar de 
serialiteit of de atonaliteit of naar welke mode of ideeënkunst. Een beetje is het 
ook ideeënkunst soms, dat je uitgaat van bepaalde muzikale taalgegevens, 
ritmes, kleur van slagwerk en een bepaald soort akkoordiek die natuurlijk 
eenvoudig lijkt vergeleken bij Matthias Hauer of zo. 
ID 27 - 58'58 
Peter Peters: Wat natuurlijk inderdaad opvallend is vooral voor mensen van 
mijn generatie als je terugkijkt naar die tijd, is die terugkijkend enorme 
monocultuur van het serialisme. Het idee dat de jaren '50 daar volledig door 
gedomineerd werden, waardoor je ook laat ik zeggen dit soort ontwikkelingen 
eigenlijk over het hoofd ziet. Wanneer begon zich dat ook in die tijd af te 
te keken? 
Henk Stam: Dan moet ik de vraag goed begrijpen. Tekent zich af, dat dan die 
monocultuur ontstaat. 
Peter Peters: precies, om het zo maar even te noemen monocultuur 
Henk Stam: Dan moeten we wel even heel goed beseffen dat wij een landje zijn 
waarin we graag importeren uit het buitenland, dat geldt niet alleen voor wijn, 
maar als je nu in het buitenland kijkt dan is die dominantie van die stromingen 
helemaal met zo groot. Soms is het daar ook maar een ondergeschoven kindje, 
en dan kun je wel zeggen 1'histoire se repète, want ga nou eens naar de start van 
Schönberg, Webern en Berg kijken met hun club speciaal voor het uitvoeren 
van eigen muziek. Dat was eigenlijk een activiteit zoals je die na de oorlog hier 
ontwikkelde. Dat je een podium voor die dingen apart, en het nog steeds zo. D'r 
is toch nog een sterke scheiding, alhoewel inderdaad moderne muziek, 
Loevendie, Peter Schat, alles komt bij het Concertgebouw, maar als je het 
procentsgewijs gaat bekijken, dan gebeurt het grootste deel nog altijd buiten op 
de specialistische podia. Je kunt niet zeggen dat die niet nodig zijn want er is 
toch ook een scheiding in het publiek, daar denken we ook veel te weinig aan. 
Er is niet een publiek watje allemaal naar serialiteit kunt leiden. D'r is een 
publiek voor de IJsbreker, een publiek voor Gaudeamus, een publiek voor het 
Concertgebouw met desnoods een symfonie van Nielsen en een modern stuk er 
tussendoor, maar zoals bij Loevendie kun je nog zien hoeveel tegenstand het 
zelfs soms bij het orkest opwekt. In eerste instantie. Ja en dan denk ik, ik heb 
ook ergens gehoord bij de radio uitzending van de NPS, dat Franse muziek is 
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niet zo belangrijk als de Duitse. Het is natuurlijk al een heel oud adagio, de 
Duitse muziek is De muziek. 
Peter Peters: Dat even tussendoor, dat was een uitzending van een paar weken 
geleden in het kader van 50 jaar Gaudeamus. 
Henk Stam: Inderdaad. Dan hoor ik de Franse muziek is niet zo belangrijk als 
de Duitse. Als ik nu naar het tableau in Frankrijk kijk en ik zie wat ik zelf op 
plaat heb van muziek uit Frankrijk, dan is daar een ongelofelijk schoon 
muziekgebeuren. En het woord schoon dat geeft al aan dat het van esthetische 
achtergronden uitgaat die helemaal niet in aanmerking worden genomen bij de 
seriële muziek. Wat zegt, wat kan men zeggen over belangrijkheid. Het is 
natuurlijk belangrijk dat er een sector is waarin men naar nieuwe technieken 
zoekt. 
Peter Peters: Zoals in de elektronische muziek. 
Henk Stam: Ja dat is natuurlijk belangrijk. Want het is ook een uiting van 
menselijke geest. En d'r is zo ontzettend veel naast elkaar, en dat vindt overal 
zijn eigen expressie. Als ik nog even naar een andere kant ervan mag denken. 
Het is al jaren geleden dat ik me begon te verdiepen in kerkmuziek. Ik was ook 
een medewerker aan musica sacra, het blad wat Meuder redigeerde op 
voortreffelijke wijze. En ik was een van zijn allereerste medewerkers en ik 
geloof dat het bij die oude medewerking ook gebleven is. Maar toen hebben we 
al uitvoerig gesproken, en ik heb er ook over gepubliceerd, dat het wel zo zou 
zijn dat voor elke functie die muziek in de maatschappij kan hebben er eigen 
expressiemiddelen worden ontwikkeld die hun eigen ontwikkelingsgang gaan. 
Die helemaal naast de andere staan, zo ontstaan er een hele hoop subculturen 
ook. En ik denk dat je in die zin ook van subculturen kunt spreken, maar omdat 
er zo ontzettend veel mensen bij betrokken zijn, in de amusementsmuziek, in de 
jazzmuziek, in de thirth stream, de menging van klassiek en jazz. Nou daar zijn 
er zo ontzettend veel stromingen die hun eigen mogelijkheden hebben die 
appelleren aan de behoefte van bepaald publiek. Dat je kunt al niet meer denken 
dat er überhaupt een stroom is die de moeite waard is om te ontwikkelen. Ieder 
gaat zijn eigen ontwikkeling. En wie zal dan bepalen wat de moeite waard is, 
want dat zijn criteria die je voor jezelf aanlegt. Je zegt zelf, omdat het voor 
jezelf de moeite waard is, om aan dat spitsje te werken. Ik denk dat het zo zit, 
want ik geloof dat we overleeft hebben de tijd waarin je stellen kunt er is maar 
een stroming in het denken of het doen die belangrijk is. 
Peter Peters: Dat is op dit moment zo, maar in de jaren '50 zag je toch in snel 
tempo het serialisme enorm dominant worden. Dat een soort subcultuur de 
andere overvleugelen. 
ID 28 - 1.03'59 
Hoe kon dat, waar kwam die kracht vandaan? 
Henk Stam: Ik weet niet of ik moet proberen het antwoord minder onaardig te 
laten klinken. Ik denk dat dat ook ligt aan de aan het luide schreeuwen. We 
hebben gezien bij de Maagdenhuis kwestie, en dat bedoel ik dan niet negatief, 
maar dat er natuurlijk bepaalde dingen losbarsten, het zijn erupties van 
bepaalde kringen, je ziet het vaak in studentenkringen, dat is dus in zekere zin 
een aanbeveling, maar het is vaak ongecorrigeerd en erg wild en nooit 
evenwichtig, maar dat hoeft het ook niet te zijn. Maar ik geloof dat het zo 
poneren, van dit is het belangrijke gebeuren, dat dat de zaak min of meer 
overschreeuwd heeft. En omdat dit soort instituten als Gaudeamus eigenlijk 
stelselmatig, die dus eigenlijk altijd dat naar voren brengen, en die dan eigenlijk 
alles daarbuiten weren. Daardoor krijgt het gewoon in de uitzendingen, in de 
naamgeving of in de beroemdheid, krijgt het gewoon een dominante functie, die 
het in werkelijkheid niet heeft. Daar komt ook altijd bij dat de mensen van de 
serieuze kunst en vooral die van de nieuwe zoekers, die kennen alleen maar het 
woord vernieuwing. Er zijn hele andere factoren die ook de betekenis en de rol 
van muziek bepalen. Maar dan kent men dat vernieuwing dat is het 
modewoord, heel belangrijk. Allerlei dingen die vernieuwd worden. Daardoor 
krijgt het toch een overwicht die het naar mijn mening niet heeft. Ik denk dat de 
moderne maatschappij steeds minder gevoelig zal worden voor die min of meer 
agressieve uitdraging van wat van de ideeën die belangrijk zijn, dat denk ik 
eigenlijk. Ik heb er het gevoel voor dat die tijd überhaupt voorbij is. 
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Peter Peters: Dat zou kunnen. U hebt iemand als Stockhausen ook ontmoet. 
ID 29 - 1.06'04 
Henk Stam: He heb Stockhausen heel goed leren kennen, dat moet ik aan 
Gaudeamus natuurlijk danken. He heb als eerste in Nederland denk ik wel 
zoveel mogelijk muziek op band en plaat verschalkt en omdat ik heel veel 
lezingen hield ook over moderne muziek en ook erg veel gevraagd was, heb ik 
ook als een van de eerste voor tamelijk breed publiek bij elkaar geteld 
geschreven. Ik ben ook bij hem in Duitsland herhaalde malen geweest en was in 
een heel pril stadium tezamen met Walter Maas uiteraard en prof. Meyer Eppler 
aan de universiteit van Bonn in de studio. De studio in Bonn waar Stockhausen 
toen bezig was met de realisering op tape van zijn studies. Zijn elektronische 
studies waarvan vooral nr. 2 een bekend werk is geworden. Daardoor nog niet 
door iedereen van harte geaccepteerd, maar wel een bijzonder interessant 
experiment omdat het namelijk op een heel ander vlak lag dan wat in 
Nederland, door Ton de Leeuw in eerste instantie, maar ook door Badings werd 
gedaan. En het was bijzonder interessant om voor de eerste keer, of 
indrukwekkend eigenlijk, om voor de eerste keer met Stockhausen, Meyer 
Eppler en Maas over die tape in de studio gebogen te staan en dan het stuk voor 
het eerst te horen. Het werd ook herhaald en nog eens herhaald en nog eens 
herhaald. We hebben het net zo lang herhaald tot we er de weg in konden 
vinden, want vroeg of laat ga je contouren horen. Ik maak die opmerking 
opzettelijk, omdat ik me eigenlijk moet generen voor de traagheid waarmee ik 
in de modernen ben ingegroeid. Ik herinner me nog dat ik, en toen was ik 
gelukkig zelf nog geen muziekredacteur van het Nieuw Utrechts Nieuwsblad, 
maar misschien een student die gratis de repetitie mocht bijwonen, dat ik Tivoli 
in Utrecht verlaten heb, omdat ik toch niet kon tegen het modernisme van het 
Orkestconcert van Bartok. Ik moet zeggen, dat is in een paar jaar, een paar 
maanden misschien wel over gegaan, maar het was wel zo. Dus ik heb met 
enige moeite het Jacobsladdertje naar de elektronische muziek moeten 
beklimmen. 
Peter Peters: Goed, maar dan was U daar, U was daar in een heel vroeg stadium 
getuige van. 
Henk Stam: Ja, ja, werkelijk pril stadium. 
Peter Peters: Maar dat had in die zin, laten we zeggen geen invloed op U eigen 
denken over muziek. 
ID 30 - 1.08'39 
Henk Stam: Helemaal niet. Ik moet wel zeggen, die dingen die ik in het 
algemeen zo opdeed in de seriële ontwikkelingen, want daarmee heb ik dus ook 
van geweten, maar ook in die onzuivere manier, dat je kan helemaal niet horen 
dat het bij die muziek hoort. Maar wat ik van Stockhausen voor alles vond, 
want iedereen om je heen vond hem niks, vond hem vreemd of geschift. Ik vond 
hem visionair. De manier waarop hij, want hij heeft hele bijzondere ideeën, die 
ver uitgaan boven gewoon: Ik ga een stukje componeren voor bejaarden of iets 
anders. Die man zei dingen waar op een andere manier misschien een New Age 
beweging mee bezig is. De dingen van beperkingen door gewoon het natuurlijke 
leven om ons heen, watje... 
Hij heeft ook altijd, als een mens een lezing houdt, dan kijken ze ergens naar 
iemand in de zaal. Als ze een beetje routine hebben en erg beleefd zijn kijken ze 
constant naar een ander iemand zo. Sommige mensen kijken naar niemand, 
maar Stockhausen keek wel naar iets. Die keek naar iets wat ver achter de 
horizon van het publiek lag. En dat heeft me zo buitengewoon getroffen. Ik 
geloof dat het voor het eerst in mijn leven was dat ik hem een lezing hoorde 
geven in Nederland. Die van Gaudeamus, hij was in de Kees Boekeschool 
georganiseerd. 
Peter Peters: Dat was in 1956? 
Henk Stam: Meneer van de jaartallen. Geweldig hoor, knap. Ik had het moeten 
weten, maar het is me ontschoten. 
Peter Peters: Nee, maar goed. Het is een belangrijk jaar. 
Henk Stam: Visionair, dat was het voornaamste. En op dat moment had ik 
namelijk een enorm vertrouwen in die muziek. Het woord is niet genoeg. Als ik 
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zeg vertrouwen in de muziek lijkt het wel of ik iemand ben die je moet gaan 
vertrouwen. Daar heeft het niets mee te maken. Ik wist dat het ware muziek 
was. Heeft Chagal dat gezegd, of een ander schilder. Die zei, muziek moet waar 
zijn. Laat even in het midden wie dat zei, dat moet in de boeken staan, maar 
muziek moet waar zijn. Toen heb ik ook begrepen wat het woord 'waar' betekent 
bij een kunstenaar. En ik wist dat ie ware muziek schreef en dan denk ik, ik 
moet er achter zien te komen wat hij zegt. Dat is voor mij nooit een discutabele 
man geweest en zijn muziek ook niet. En dan is he opvallend dat je in de krant 
nog steeds van die zogenaamd grapjas-achtige kritieken vindt, waarbij eigenlijk 
toch zijn muziek als met serieus te nemen. 
Peter Peters: Ja absoluut. Dat helikopterkwartet van dit jaar. 
Henk Stam: Ik kan me ook niet voorstellen dat de man die voor mij zo waar was 
, dat op een zeker moment met waar wordt. 
ID 31-l.ll'36 
Peter Peters: Even iets anders. Hij kwam in '56, toch even dat jaartal, het was 
een belangrijke muziekweek, omdat daar ook de kwartetten van Jan van 
Vlijmen en Peter Schat werden gespeeld door het Gaudeamus kwartet. 
Stockhausen kwam naar Nederland. Wat was het Gaudeamus dat Stockhausen 
hier aantrof? 
Henk Stam: Ik denk dat in '56 het toch al tamelijk geëvalueerd was. Het was 
niet meer het akkertje waar Ton de Leeuw zijn jeugdwerken in schreef en ik 
mijn Sonatine Judica. Nou, dat was er al opvallend eerder, en Jaap Geraedts en 
zijn stukjes. Maar, want dat vind ik wel in die, want al heel spoedig heeft het 
werk van die mede componisten zich ontwikkeld. De tegenstelling tussen Ton 
de Leeuw en mij en met Jaap Geraedts en Ludwig Otten bleek al spoedig heel 
groot. Maar we bleven over en weer waardering houden. Het was niet zo dat het 
helemaal tot vervreemding leidde, maar ik denk gewoon dat de tijd er ook in '56 
gewoon rijp voor was. Het was niet zo dat het een schokeffect teweeg bracht. 
Misschien bij de meeste conservatieven, want het was alles en nog wat door 
elkaar natuurlijk, en nog steeds. 
Peter Peters: Je had in die, in dat jaar de jongere generatie Jan van Vlijmen, 
Peter Schat en Otto Ketting die voor het eerst gespeeld wordt in Gaudeamus. 
Met die generatie ontstaat er toch een nieuwe beweging binnen Gaudeamus, heb 
ik de indruk. Ja eerst die dodecafonie en later dat serialisme toch ook echt een 
rol gaan spelen. 
ID 32-1.13'17 
Henk Stam: Laatste tijd heb ik weer veel contact met de oprichter van het 
Gaudeamus kwartet, Jos Verkoeyen. Die, ik heb hem nog gememoreerd, 
eigenlijk een deel van zijn leven heeft ingezet, volkomen belangeloos. Want ze 
zeggen wel, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Je zou kunnen zeggen, nou 
wie die moderne stukjes speelt van Gaudeamus, wordt later de beroemdste aller 
mensen, maar het was een onbeschrijfelijke inzet, daar gaf die zich helemaal 
voor. En nu heb ik in de gesprekken die ik laatst met hem had, kwam naar 
voren dat hij zich, hoewel hij een beetje af is van alle modernisme toen. Dat hij 
zich eigenlijk zo heeft ingezet omdat, ja wat zei hij eigenlijk precies. Ik ben 
even het fonteintje kwijt wat hier opkwam. 
Peter Peters: Die jonge generatie die. 
Henk Stam: Ja hij, ja hij deed mee vanuit zichzelf en niet vanuit een soort 
dirigisme van de stichting. Hij deed uit zichzelf mee met het scheiden van, ik 
zeg niet kaf en koren, maar een beetje zat het er ook bij. Hij ging zichzelf 
helemaal toespitsen op die beperking die karakteristiek is voor die jaren van '56 
en later. Hij ging, zelfs nu nog, vind hij sommige stukken die hij toen speelde, 
vind hij meer de moeite waard dan de stukken van het repertoire wat er buiten 
ook bestond. Ook van Gaudeamus ook van stukken van mij, dat zegt hij ook 
heel hartelijk. Dat valt mij dan op dat, hoewel die nu veel milder over alle 
dingen denkt en ook veel meer in de breedte denk ook al speelt die dan niet 
meer. Dat die toch bewust heeft mee gekozen voor die nieuwste ontwikkelingen. 
Peter Peters: Toen in '56. 
Henk Stam: Ja, hij is een van die mensen, want dan noem je die kwartetten he. 
En zo geldt dat voor een aantal, zo geldt dat voor de kwartetten van Ton ook, 
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tweede meen ik ook .. Ton de Leeuw he. Dat zo van die stukken die helemaal in 
die nieuwe denksfeer en bewegingssfeer van Gaudeamus liggen, daar deed hij 
ook speciaal aan mee. 
Peter Peters: En hoe keek Uw eigen generatie daar tegen aan. Want het waren 
toch een beetje de jonkies die binnen kwamen en daar met veel bravoure om het 
zo maar te zeggen 
Henk Stam: Nee, dat was op zichzelf geen punt want je groeide langzaam mee. 
Al was het niet door contact in Gaudeamus. Het hele muziekleven begon die 
trekjes op de eigen podia te vertonen. Want je kwam er dus toch wel tegen. Ik 
denk ook aan de Donemus platen he. Ik heb toen een abonnement genomen. 
Dat heb ik helemaal aan het eind weer opgezegd, maar dat had nog al weer 
andere redenen. Maar daardoor ben ik ook altijd op de hoogte gebleven. Ik heb 
duizenden en duizenden grammofoonplaten die elk deel van de wereld 
bestrijken van jazz tot Franse chansons. Van serieuze muziek van IJsland tot 
kerkmuziek van de Maori's. Ik zal maar zeggen alles is er bij. En de hele 
geschiedenis staat bij mij op plaat en op band. Dus ik heb altijd dat uit 
documentair oogpunt aangeschaft. Kijk ik nou stiekumpjes naar wat ik 
tegenwoordig graag draai dan ben ik weer helemaal teruggevallen naar de 
stukjes die ik het mooiste vind. Tot walging van velen. 
Peter Peters: En dat zijn: 
Henk Stam: Nou dan zit ik toch wel in de laatromantiek. Hoor ik graag grote 
orkestwerken en ik ontdek graag Nielsen nou en die mensen. Sjostakovitsj kan 
er ook graag in. 
ID 33 - 1.17'06 
Peter Peters: Ik wil toch even kijken. In 1958 was er een, wat dan heet een 
componisten forum en dat werd door U voorgezeten, waarbij de mensen in de 
zaal, ik meen dat dat hier was, ik ben niet helemaal zeker, het kan ook ergens 
anders zijn, de vragen schriftelijk konden indienen en die stopte U in een. O nee 
dat was trouwens, dat was in '55, in '58. In ieder geval die discussies in '58, die 
gingen toch wel een beetje tussen die jongere generatie en om het maar zo te 
zeggen die oudere generatie. Waarbij de oudere generatie als het ware 
benadrukte dat het componeren een bezigheid was van een individu dat zichzelf 
wil uitdrukken en ook zijn gevoelens in die muziek kwijt wil, overdragen aan 
het publiek. En die jongere generatie is daar als het ware minder mee bezig en 
de discussie gaat dan over de vraag of je je in het serialisme eigenlijk als mens 
kunt uiten. Hoe kunt U zich dat soort discussies herinneren. 
Henk Stam: Ik kan me die discussie niet meer herinneren, maar de vraag is 
natuurlijk op elk ogenblik actueel. De vraagstelling op zichzelf, als je nu denkt 
aan. Het gaat er ook om, wat wil een componist van zichzelf uiten. Ik denk 
altijd maar aan het klassieke gesprekje wat Louis Andriessen met mij had. Hij 
zei, als het gevoel vat op mij krijgt. Ik sta aan de piano, ik zit aan de piano en 
als het gevoel vat op me krijgt leg ik het potlood waarmee ik componeer neer en 
ik ga een eindje wandelen. Toen zei ik kijk Louis daar heb je het. Als het gevoel 
op mij vat krijgt ga ik aan de piano zitten, neem ik het potlood en schrijf een 
stukje. En dat is eigenlijk, je moet dus eerst willen weten, wat wil de componist 
uitdrukken. Wil die iets uitdrukken zoals Stravinsky bijvoorbeeld al in zijn 
Poétique musicale zegt muziek is, muziek heeft geen inhoud, in die zin drukt 
dat niet uit. Muziek drukt niets uit. 
Peter Peters: Geen buitenmuzikale zaken uit 
Henk Stam: Ja, geen buitenmuzikale zaken uit. Kijk en dan is er geen enkele 
belemmering om serieel te schrijven om te construeren hoe dan ook. Neemt met 
weg dat op het moment dat je een compositie voor het publiek gooit, dan zal het 
publiek met het geluid gaan doen wat het wil. Ik ben eens bij een kunstschilder 
in Leeuwarden op bezoek geweest, dat is al vele jaren geleden, ik geloof dat ik 
uit Zeeland kwam nog, dus het moet voor 1961 zijn geweest. En na afloop van 
mijn lezingenserie, ik had zes lezingen over moderne muziek voor de 
schildersband daar. Ik kwam bij hem thuis en daar hing een kolossaal doek op 
de schouw zo, op dat ding wat er dan boven zit, die schoorsteen. En de 
gesprekken van dat gezelschapje dat dan voor die nazit was uitgenodigd die 
kwamen natuurlijk terecht op dat schilderij. En toen ging het over de vraag wat 
het voorstelde. Klassieke vraag he. Ook in de concertzaal zegt iedereen, als ik 
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nou maar wist wat het voorstelde of ik ben niet muzikaal maar als U me nou 
vertelt wat. Je kunt er ook een koe die loeit in horen bij wijze van spreken. 
Mooie voorbeeld van mijn programmamuziek boekje. En als ik dat er niet in 
kan horen dan is het voor mij geen muziek. Dus toen hebben we het hele 
probleem van wat doet het publiek met dat wat ze aangeboden krijgt. Helemaal 
los van wat de componist meent er mee te doen en mee te bereiken. Is het een 
tere ontboezeming van zijn zere ziel, of van zijn hartstochten of is het een 
ongelofelijk stukje constructie van zijn intellect waarbij die alleen maar maten 
zit uit te zetten. Wat doen die maten als ze klinken met hun klankkleur erbij en 
alles en hun harmonieën ook al zijn die niet volgens de principes van Peter 
Schat geordend. Wat doet dat in het publiek. Nou daar zijn zo ontzettend veel 
verschillende antwoorden mogelijk en ik geloof dat je in die zin de vraag die U 
nu net stelde niet echt kunt beantwoorden. Dat geloof ik eigenlijk niet. 
Peter Peters: Althans dat verschil tussen de een die buitengewoon cerebraal 
schrijft. 
Henk Stam: Ja, ik zelf houd niet uitsluitend van cerebrale muziek. Ik ben zeker 
een gevoelig typje, maar je hebt ook mensen die juist in de afmetingen leven 
ook in de architectuur. En schilderkunst is eigenlijk altijd het is altijd 
ID 34 - 1.21'28 
Peter Peters: Even naar een andere persoon in die tijd, Jan Wisse, die onder 
andere in Elseviers weekblad schreef en ook betrokken was, of raakte bij 
Gaudeamus, rond 1955. Die ook in dat jaar 1955 een terugblik geeft op tien jaar 
Gaudeamus en het woord lauw laat vallen. Hij keek terug op de muziek die in 
die tijd geschreven werd en betitelde die als lauw. 
Henk Stam: Ja ik weet dat. Ik heb Jan Wisse heel goed gekend, hij was geloof ik 
ouder dan ik. Een jaar. Ik wou toch zeggen d'r moest toch iemand zijn bij 
Gaudeamus die ouder was dan ik, die bij die eerste tijd nog betrokken was. Jan 
Wisse die had een wat vlijmscherpe pen als het over de nieuwe muziek ging. 
Hij schreef zelf ook. Hij schreef hele summiere stukken. Ik herinner me, dat is 
voor de anekdote dan misschien aardig, dat een keer Jaap Kunst in de recensie 
schreef, het was gewis dat deze wissewas van Wisse was. Maar ik vond het niet 
helemaal terecht, ik vond het meer een prachtige vondst van hem, maar kritiek 
is vaak onaardig. 
Peter Peters: Maar zijn kritiek was ook nog wel onaardig he. 
Peter Peters: Juist. Nou ik denk dat dat, ik kan Jaap Kunst heel goed. Mijn 
vioolsonate is zelfs aan hem opgedragen. Hij was een man vol humor en ik 
denk dat die niet helemaal zonder rede dit ding zo heeft gesteld. Maar Jan 
Wisse was eigenlijk altijd heel erg afstandelijk tot zijn collega's. Ik heb nooit 
kunnen ontdekken dat ie of gehoord van hem dat hij een speciale waardering 
had voor voor de collega's. Wel vriendschap, maar in de omgang gewoon, maar 
niet dat hij er een speciale componist eruit haalde. 
Peter Peters: Maar U vind die kwalificatie lauw ook onterecht. Ik vind het 
onterecht, maar ik weet precies wat hij bedoelt 
Peter Peters: Wat bedoelt hij. 
Henk Stam: Als ik in zijn ogen. Dat bedoelde ik eigenlijk net al te zeggen. In 
zijn ogen was de muziek eigenlijk niet zoals die moest zijn. Hij had daar een 
eigen voorstelling, die heeft die ook gerealiseerd in zijn muziek. Hij vond, ja hij 
vond het gewoon niet van betekenis genoeg denk ik. 
Peter Peters: Hij, voor hem moest muziek iets anders uitdrukken, of zijn. 
Henk Stam: Ja, en daar had hij een heel eigen idee over. Dat idee is later 
overigens nooit meer uitgedragen, want je hoort eigenlijk van Jan Wisse niets. 
Peter Peters: Maar hij speelde in die tijd toch een vrij belangrijke rol. Ook tot na 
1960. althans in het. 
Henk Stam: Hij had een kostelijk gevoel voor humor. En daarmee kon hij een 
heleboel venijn leuk brengen. Ik mocht het erg graag. Ik zag in zijn muziek 
niets. 
Peter Peters: Want dat was in vrij vroeg stadium inderdaad serielisme of in 
ieder geval een uitgewerkte twaalftoonstechniek. 
Henk Stam: Het zei me niets, en ik heb nadien niets meer van hem gehoord, ik 
heb ze ook nooit meer terug gehoord zodat ik eigenlijk niet weet wat ik er nu 
van zou vinden, hoewel ik daar net al bekend heb d'r weer eens een beetje af te 



260 
zijn. Goed ik wil nu na al die jaren met de moderne muziek opgetrokken te zijn, 
wil ik nou wel weer eens gewone muziek horen. 
ID 35 - 1.25'49 
ID 36 - 1.29'11 
Peter Peters: We zouden het nog even gaan hebben over het contactorgaan 
elektronische muziek. Opgericht meen ik ook uit mijn hoofd in 1956. Weer dat 
jaar, belangrijk jaar. Daar was wel wat aan voorafgegaan in '54 meen ik was 
Meier Eckmann voor het eerst in Bilthoven geweest om daar over te vertellen. 
Die ontwikkelingen rond die elektronische muziek die gaan dan plotseling heel 
snel. D'r wordt een contactorgaan voor opgericht. Walter Maas zit daar in. In 
'57 is er een concert in Eindhoven waar U geloof ik zelfs een inleiding hebt 
gehouden. Hoe kijkt U terug op die elektronische muziek en het contactorgaan. 
Henk Stam: Dat hoeft niet uitgezonden te worden maar daar hebben mijn vrouw 
en ik elkaar voor het eerst gezien. Op dat concert. Zij zat ergens in de zaal als 
leerlinge van Ton de Leeuw. 
Peter Peters: O wat leuk. 
Henk Stam: Ja wat leuk he, en ik stond daar opschepperig te doen achter een 
ding met heel kort haar en een deftig pak, dus ik dacht. Ik weet niet of je me 
aardig vond toen. In die zin niet gezien maar we waren beide daar. Ja dat 
herinner ik me dat concert. Met een groot bloemstuk op het podium en verder 
een luidsprekers en blijkbaar een spreekgestoelte wat even wordt aangeschoven. 
Het heeft een misschien een nog wat andere voorgeschiedenis. Ik moet daar 
even goed over nadenken. Badings werkte toen ik geloof bij het elektro- 
akoestische laboratorium in Eindhoven 
Peter Peters: Het Nat-lab. 
Henk Stam: Ja. Dat was een elektronische muziek van een totaal andere soort, 
dan spoedig door de Parijse school met Schaeffer en Henry of helemaal dan 
onze Stockhausen. Ik geloof dat Ton de Leeuw met zijn eerste elektronisch werk 
nog meer in de lijn van Badings zat. Dat heeft heeft bij het lab en een aantal 
professoren in Eindhoven ook wat losgemaakt, want ze hebben op een zeker 
ogenblik gevraagd of ik voor studenten en hoogleraren in het Augustineum 
geloof ik, ik weet niet of dat in dezelfde tijd was of iets ervoor of iets erna. 
Peter Peters: Het zou wel kunnen hoor. Er staat me iets van bij. 
Henk Stam: Of ik een referaat zou willen houden over wie is het moderne 
kunstwerk. Een intrigerende titel. Ik had de keus niet, maar dat duid ook al aan, 
hoe is het kunstwerk betrokken op degene die het schept he. En hoe is dan de 
interactie, menselijk gesproken, tussen die mens die dat schept en het publiek. 
Nou dat referaat dat heb ik in ruim een halfuur gehouden. En dat is een waren 
kiemcel gebleken, sorry dat ik nu over mezelf praat, maar.. Een ware kiemcel 
gebleken, want ik heb daar jarenlang in steeds uitdijende lezingen, heb ik daar 
geprobeerd een vervolg op mijn boek, op mijn boekje 'de inleiding op de 
hedendaagse muziek' uit 1953 te maken. En ik ben ook herhaalde malen 
benaderd door de erven Bohn of ik daar niet een tweede deel op wou schrijven, 
over dat onderwerp. Maar ik heb zes lezingen er over gehouden, later in het 
Gemeente Museum in Den Haag. Ik heb op de Muziekpedagogische 
Studiedagen voor de KNTV heb ik dat ook weer uitgebreid behandeld. Kortom 
dat was een bron van nieuwe gedachten. En dat is mede wel een zaadje geweest 
wat op die akker is ge, is tot bloei gekomen, of tot ontkiemen. In ieder geval 
toen d'r op een gegeven ogenblik elders ook nog initiatieven werden ontplooid. 
Ton de Leeuw was, ik geloof dat die werkte bij de NCRV studio, maar ik weet 
het niet helemaal zeker. 
Peter Peters: Was dat niet in de NRU, de Nederlandse Radio Unie. 
Henk Stam: Ja maar ik weet wel dat de NCRV speciaal, dat weet ik wel zeker. 
Dat de NCRV speciaal gecharmeerd was van steun geven aan die ontwikkeling. 
Dat mogen we wel memoreren. De NCRV is altijd bezig geweest met wat ze in 
hun eerste uitzendingen op dit terrein, niet van de elektronische muziek maar 
van de nieuwe muziek, de vaderlandse muziek noemde. De nieuwe vaderlandse 
muziek. 
Peter Peters: Dat was vlak na de oorlog geloof ik een uitzending. 
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Henk Stam: Ja vlak na de oorlog. Ik geloof dat ik zelfs het eerste concert met 
Jos Verkoeien en Kees Verhoeven de fluitist had in die serie de Vaderlandse 
muziek, waarbij stukken van mij werden gespeeld. Maar de NCRV is altijd een 
beetje op het vinkentouw blijven zitten bij die ontwikkelingen, en die had naar 
mijn overtuiging ook een tamelijk actief aandeel in die oudste ontwikkelingen. 
Toen is op een gegeven ogenblik zijn de handen in elkaar geslagen. Je kunt 
natuurlijk zeggen dat contactorgaan elektronische muziek is een soort 
overkoepelingsorganisatie van instanties die daarmee te maken hebben. Met de 
elektronische muziek op enerlei wijze. Wil ik opnoemen welke organisaties 
daarbij betrokken waren? 
Peter Peters: Ja 
Henk Stam: Want dat kan ik, want ik heb het hier voor me in de brochure die 
toen uitgegeven is. Uiteraard radio omroep Wereldomroep, het GeNeCo, de 
Stichting Nederlandse Radio Unie, zo bestond dat toen nog. De Nederlandse 
Televisie Stichting, de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging, 
de stichting Donemus, dat is ook wel duidelijk. De stichting Gaudeamus die 
eigenlijk wel de zaak geëntameerd heeft. De Rijksuniversiteit te Amsterdam, de 
Rijksuniversiteit te Utrecht, BUMA, STEMRA, de auteursrechten bureaus dus. 
Philips, want die bracht natuurlijk een heel grote inzending, en het Cine 
centrum. En die zaak is toen gekomen tot, ook met, ik zal maar zeggen met 
adviezen van prof. Meier en ook met inbreng wel van Stockhausen is die zaak 
door Godfried Konig en Jaap Vink niet te vergeten is die zaak van de grond 
gekomen. Die, dat contactorgaan dat sprak eigenlijk over, ja over allerlei 
dingen die verwezenlijkt zouden moeten worden. En ik weet niet meer precies 
hoe dat was. Ik dacht dat later ook de Universiteit van Delft daarmee ... en 
gaudeamus had daar een belangrijke hand in, maar het werd duidelijk. Maar het 
werd eigenlijk, het contactorgaan werd zelf vooral geordend en geleid door 
Schaffers, de secretaris van BUMA. Dat is een naam die in dit verband met 
nadruk moet worden genoemd, omdat hij in alle kunstenaarsmilieus misschien 
langzamerhand wel vergeten raakt, maar dat was eigenlijk de drijvende en de 
ordende kracht in. Dat was de man die alles opspoorde, alles registreerde en dat 
alles in bijzonder moeilijke omstandigheden, want hij leed aan keelkanker en is 
geopereerd. Nu, ik had zelf in zoverre met het contactorgaan te maken, dat ik 
uit hoofde van mijn functie bij Gaudeamus op een gegeven ogenblik voorzitter 
werd. En ik vond dat een moeilijke taak. Je hebt wel eens van die verhalen van 
ja en toen hebben ze die zwakke paus maar gekozen want dan kon de curie hem 
tenminste ringeloren. Nou ik heb ook een beetje het idee dat het niet zo van 
belang was dat ik niet zo me als een vis in het water voelde daar, omdat er 
waren veel grotere belangen en plannen en ook veel meer in de zaak zittende 
mensen bij betrokken dan dat ze mij nodig hadden. Dus wat anders doen dan 
een klein beetje het woord verlenen aan deze en gene en wat concluderen, als 
niet Schaffers dat deed, want die deed dat voortreffelijk namelijk. Verder is 
mijn functie niet gegaan. Maar ik weet wel dat op een gegeven ogenblik hier de 
studio in dat kleine schuurtje hier bij Gaudeamus, en dat er inderdaad hard 
gewerkt kon worden. 
Peter Peters: Wanneer was dat ongeveer, want ik geloof 
Henk Stam: Ik geloof, was het '57 of'56. 
Peter Peters: Volgens mij zelfs al in '56. Ja want dat stond nog in de 
Bilthovense Courant van er is nu een elektronische studio ingericht. 
Henk Stam: Het was heel primitief naar onze begrippen nu, maar het werkte 
wel. We mogen ook niet vergeten dat de elektronische muziek voor de 
componisten hier, dat was natuurlijk. Gaf het idee, dat is geloof ik erg 
belangrijk. We ondergingen allemaal het idee, dat elektronische muziek die 
langs synthetische weg elke mogelijkheid kon scheppen, dat die eigenlijk de 
onbeperkte mogelijkheden aangaf. Daar is dus een interessant gesprek, een 
discussie over geweest met ik geloof Egon Wellesz. Toen was, toen werd er 
Stravinsky gespeeld, en toen werd er een elektronisch werk gespeeld. Misschien 
van Stockhausen, maar daar wil ik af zijn. En toen stelde Egon Wellesz de 
vraag, als met elektronische middelen alles kan, waarom doen jullie er dan 
vergeleken met Stravinsky praktisch niets mee. Nou dat is heel simpel. Als je in 
een enorme lege ruimte wordt gestuurd, waar niets vooraf bepaald ligt. Wat ga 
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je dan doen. En ik geloof dat het besef van alles te kunnen, wat ook met waar 
blijkt, doet er even niet toe, vergeleken bij de conventionele middelen wel. En je 
ziet nog dagelijks dat het voor alle doeleinden wordt gebruikt. Tot zelfs naar het 
stuk wat ik laatst hoorde waarbij de microfoon wordt geplakt op je borst en dat 
je dan gaat zingen he, in plaats van dat je hem voor je mond houdt. Nou, dat 
moet een gevoel van, ja nu kunnen we uit de voeten. En dat heeft natuurlijk een 
soort schok gebracht. En at moet voor die mensen een onbeschrijfelijke 
uitdaging zijn geweest. Als je hoort wat er een verschillen in de elektronische 
muziek zijn ontstaan sindsdien. En dan heb ik het niet eens over die 
hoofdstromingen uit Keulen en Parijs. Nou en dat gebeurde. Die eerste 
ontdekkingswijze in die nieuwe ruimte, dat gebeurde hier al. En dan mogen ze 
achteraf blij zijn dat het zo'n klein studiootje was. Dan werden ze tenminste niet 
in de grote oceaan gedonderd, maar ze werden gewoon in het vijvertje voor het 
huis van de klassieke muziek neergezet. 
Peter Peters: Ja ja met de zekere beperkingen die de apparatuur met zich 
meebracht. 
Henk Stam: Ik geloof dat de mens die begrenzingen om te beginnen altijd moet 
hebben. En Goddank worden die aan de mensen geschonken. 
Peter Peters: Want alleen door die grenzen kun je. 
Henk Stam: Ja, dat is mijn overtuiging. 
Peter Peters: Nou ik denk dat we het hierbij moeten laten. Ik vond het een 
interessant gesprek en bedankt. 
Henk Stam: Heel prettig om dit gesprek te voeren. 
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