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Deel 1.2 (1:45’55”) 
 
Opnamedatum 27 oktober 1995 
 
Fragment 01 [ID 01] (0:00’00”) > 2:09 
 
Peter Peters: Waar we eigenlijk alle interviews mee beginnen is de vraag: waar was u in de 
oorlog en hoe hebt u de oorlog (ervaren), om van daaruit te beginnen na dat jaar 1945. 
Ton de Leeuw: In het begin van de oorlog was ik met mijn familie in Rotterdam. We zijn daar 
uit gebombardeerd en in '42 denk ik zijn we naar Breda gevlucht. Dat betekent dus dat ik aan 
het einde van de oorlog daar was. Toen de oorlog afliep was ik achttien jaar. 
Het was toen ook al zo dat de contacten met het noorden heel schaars waren. Een beetje 
dezelfde frustraties die je vandaag nog vindt, Noord-Zuid. Dat leefde toen ook, maar dat was 
toen ook veel duidelijker merkbaar omdat je niet zo makkelijk in het noorden kom komen. Ik 
heb zelfs mijn opleiding in het zuiden gehad. 
Daar moet ik het over hebben. Louis Toebosch was mijn docent, een heel bijzonder figuur. Ik 
denk dat als hij in het noorden geleefd had, dat hij veel meer betekend zou hebben in het 
Nederlandse muziekleven. 
Maar goed. Even mijn verhaal afmaken. Na mijn officiële opleiding met staatsexamen in Den 
Haag, maar zonder conservatorium.... De toenmalige staatsexamens waren de equivalenten 
van de conservatoria-examens. Dat werd toen gedaan om mensen in staat te stellen, mensen 
die om wat voor een reden dan ook geen conservatoriumopleiding konden volgen, om toch die 
diploma's te halen. 
Dat is dus gebeurd en het grote voordeel voor mij was, dat ik dat dus veel sneller kon doen 
dan een normale conservatoriumopleiding. Dat heeft mij erg veel tijd bespaard eigenlijk. Maar 
het nadeel was dat ik nauwelijks contacten had met mijn vriendjes en collega's. 
Peter Peters: Ja precies, de medecomponisten. Waarom besloot u überhaupt om in de muziek 
verder te willen gaan? 
 
Fragment 02 [ID 02] (0:02’09”) > 3:51 
 
Ton de Leeuw: Nou dat is heel duidelijk. Ik had eigenlijk twee hobby's in het begin. Dit is dus 
even een privéverhaal. Maar van het aller eerste begin was ik dus muzikaal zeer geïnteresseerd, 
om niet te zeggen gebiologeerd. De verhalen in de familie gaan zelfs wel terug tot mijn 
wiegentijd. 
Peter Peters: U lag te zingen in de wieg 's avonds? 
Ton de Leeuw: Nee, maar als ik lag te krijsen in de wieg, dan was er maar één middel om me 
stil te krijgen, en dat was muziek. Heel merkwaardig. Een soort van biologische 
aantrekkingskracht tot muziek. Die heb ik altijd gehad. Dat betekent dus dat ik heel 
natuurlijk, vanzelf dus, altijd muziek heb gemaakt. Mijn zusje gaf de eerste pianolessen toen 
ik vier was. Dat soort verhaaltjes. Mijn ouders waren trouwens semi-beroepszangers. En op 
mijn achtste jaar begonnen dan mijn eerste stukjes te komen, die ik gelukkig niet meer kan 
terug vinden. Toen al de neiging dus om zelf muziek op te schrijven. Dat was voor mij veel 
spannender dan stukken spelen, want ik had een heel makkelijke aanleg om piano te spelen. 
Het was niet nodig om te studeren, ik kon vrij snel stukken in de vingers krijgen. Maar mijn 
probleem was, dat als ik twee of drie keer zo'n stuk gespeeld had, het voor mij niet meer 
hoefde. We zijn dus nu in de jaren veertig, beginjaren veertig en het repertoire was 
buitengewoon beperkt: dat was de klassieke muziek. 
Peter Peters: Dat was gewoon Bach, Beethoven, Brahms, Mozart 
Ton de Leeuw: Natuurlijk dus je bent heel gauw uitgekeken, dan heb je alle sonates 
doorgespeeld. 
Peter Peters: Tenminste als je dus geïnteresseerd bent in nieuwe muziek, andere muziek? 
Ton de Leeuw: Ja, dus vandaar......Men heeft mij toen pianist willen maken. Want het gekke 
was, en dat is ook leuk, er bestond toen nog geen conservatorium opleiding voor compositie. 
Peter Peters: Dus als je componist wilde worden, dan moest je zelf maar zien hoe je dat 
aanpakte. 
Ton de Leeuw: Kennelijk wel. Maar ik was toen zo jong dat mijn ouders dat allemaal 
regelden. We zijn een keer na de oorlog met zijn drietjes naar Rotterdam getogen om te kijken 
of ik daar compositie kon studeren. De toenmalige directeur zei toen: O god, die jongen kan 
zo goed piano spelen, je moet hem piano laten doen. Compositie bestond niet, of het was niet 
in de mode. 
Peter Peters: Niet in de mode ook? 
Ton de Leeuw: Ik kreeg dat gevoel, maar ik moet zeggen dat ik me daar niet zo mee bezig heb 
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gehouden. Het kon gewoon niet en ik heb er dus niet verder over nagedacht. Dat is dus de 
reden waarom ik direct na de oorlog eerst bij Badings en later bij Messiaen ben terecht 
gekomen. 
Nu even terug naar Breda. Die staatsexamens heb ik gedaan bij Louis Toebosch, die woonde 
in Breda. Hij was daar organist. 
Hij heeft mijn aller eerste orkestwerken uitgevoerd. De heb dat toen misschien onderschat want 
het leek me zo heel gewoon. Maar ik was toen een knaapje van zeventien/achttien jaar, 
schreef mijn eerste Concerto Grosso en hij heeft dat onmiddellijk uitgevoerd, want hij was 
toen ook dirigent van het toenmalige Tilburgs symfonie orkest. En een jaar daarna 
Treurmuziek in Memoriam Willem Pijper, dat heeft hij ook onmiddellijk uitgevoerd. 
 
Referentiekaders – Fragment 03 (0:06’00”) > 4:43 
 
Peter Peters: Die muziek, hoe schreef u die, waar haalde u de ideeën vandaan? Ik 
bedoel je gaat zitten, je gaat componeren, dan moetje natuurlijk referentiekaders 
hebben? Punten, muziek waaraan je je spiegelt? 
Ton de Leeuw: Ja, die referentiekaders. In die rijd waren dat er nog maar heel 
weinig. Ik praat dus nu over het begin van na de oorlog. Wat ik kende was dat wat ik 
opving van de radio: Bartók, Hindemith, dat soort dingen. Zij waren eigenlijk mijn 
voornaamste bronnen in die tijd. Meer was er niet, want wat er dus in Duitsland 
gebeurde met de na-oorlogse Webern tijd, dat was ook nog maar in het allereerste 
beginstadium. Dus dat was mij nog niet bekend. Het is pas eigenlijk bij Messiaen 
dat ik voor het eerst wat muziek van Webern heb gehoord. Dat was in 1950. 
Peter Peters: Maar er was dus ook geen Nederlandse muziek die voor u, behalve dan 
die van Pijper,.......? 
Ton de Leeuw: Alleen Pijper ja. Ik was eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in 
Pijper. Ik heb zelfs bij hem willen studeren, maar op het moment dat ik de stoute 
schoenen aantrok om naar hem toe te gaan, overleed hij dat jaar. Dat was in '47. 
Daarna was Badings de enige componist die qua vakmanschap indruk op mij 
maakte. Hij was toen door de politieke omstandigheden een beetje teruggetrokken, 
hij leefde ergens in Vierhouten als ik het me goed herinner, op de Veluwe. Ik heb 
daar les genomen bij hem. Dat was een hele expeditie van Breda uit. Het kostte me 
een hele dag om één les te hebben, met treinen en veerboten, toestanden allemaal. 
Maar dan ontving hij me heel vriendelijk, altijd een beetje gereserveerd, zoals hij 
was, maar met zijn vrouw die dat dan heel goed opving en me een lunch aanbood. 
Enfin, op zo'n manier heb ik dus een paar jaar van hem les gehad en veel geleerd op 
het gebied van de orkestratie. 
Peter Peters: Echt het vakmanschap? 
Ton de Leeuw: Vakmanschap ja. 
Peter Peters: Dus daar ging nog niet zo zeer echt de muzikale invloed van uit? 
Ton de Leeuw: Nou, het probleem was dat ik veel meer geïnteresseerd was in Pijper. 
Hij had natuurlijk grote moeite met mij. Dat lag niet zo goed met elkaar. Ik kan me 
nog herinneren dat ik vanuit Parijs toen ik bij Messiaen werkte, een keer een heel 
enthousiaste brief schreef over een stuk van Pijper, wat ik hoorde, en dat hij daar 
heel koeltjes op reageerde. Ik had dat niet zo door toen op dat moment. Maar goed, 
dat is zo'n beetje de situatie. Maar achteraf heb ik in die tijd het meeste geleerd van 
die uitvoeringen die Toebosch toen gedaan heeft met het Tilburgs symfonie orkest. 
Peter Peters: Het lijkt met heel belangrijk dat je geconfronteerd wordt met het 
klinkende resultaat van je eigen stukken. 
Ton de Leeuw: Ja, dat is kapitaal. Echt hoor, want zelf vandaag, een dirigent die dat 
zou wagen, om een jongetje van zeventien, achttien jaar die zijn stukjes schrijft 
onmiddellijk met het orkest te confronteren.....En dat weet bijna niemand. Toebosch heeft 
trouwens heel veel meer 
gedaan. Hij heeft echt dingen gedaan in die eerst na-oorlogse tijd, met dat Brabantse 
orkest in die provincie, waar eigenlijk in het noorden niemand van wist gewoon, 
dat..... 
Peter Peters: Dat was heel gescheiden, veel meer nog dan nu misschien? 
Ton de Leeuw: Dat was heel gescheiden. Hij had daar duidelijk last van. Hij was ook 
Limburger van huis en dat is natuurlijk altijd een beetje frictie geweest. 
Peter Peters: Maar u hebt van hem ook een soort muzikale houding geleerd? 
Ton de Leeuw: Kijk , hij was geen pedagoog, maar eigenlijk had ik dat ook niet 
nodig. Ik bedoel, hij gaf me gewoon de boekjes die ik moest citeren. Als ik bij 
hem kwam, dan gingen we improviseren. Hij had een leuk orgeltje staan in de 
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huiskamer en ik ging achter de piano zitten. Dat was eigenlijk veel leuker. 
Peter Peters: Gewoon echt muziek maken? 
Ton de Leeuw: Echt muziek maken en geen theoretisch gedoe, daar was hij ook niet 
zo sterk in. Het was wel iets wat mij juist zeer interesseerde. Natuurlijk heb ik uit al 
zijn aanwijzingen, nou moetje dat lezen en dat moetje ook weten voor je examens 
en dat soort dingen meer.....Zo is dat gegaan. Maar dat is een enorme stimulans 
geweest. 
 
Isolement – Fragment 04 (0:10’43”) > 4:00 
 
Peter Peters: Wat belangrijk is, zijn je eerste jaren na de bevrijding. Dat totale 
isolement waarin je als jonge componist, zo rond de twintig, verkeerde. 
Ton de Leeuw: Dat isolement was totaal. Ik weet niet of dat in het noorden zo was, 
maar bij mij was dat totaal. In Breda was er niemand natuurlijk, en zelfs was het met 
mijn familie zo, met alle sympathie die ze voor mij hadden en al hun muzikale 
belangstelling, op het moment dat ik wat nieuwere stukjes begon te spelen, haakten 
ze af. Ze konden het niet meer volgen. 
Peter Peters: Oh ja? Als het te modern werd dan.... 
Ton de Leeuw: Dat begrepen ze niet. Ze hadden daar verder niks op tegen hoor. Ze 
lieten me gaan, maar toch, je bent toch kennelijk alleen bezig. 
Peter Peters: Wat voor een lijn stippelde u uit voor uzelf, of was dat nog niet zo 
bewust? Had u een beeld van daar wil naar toe, of dat wil ik worden? 
Ton de Leeuw: Nou, het probleem was dat ik toen eigenlijk twee dingen wilde. Aan 
de ene kant die muziek dus, dat was eigenlijk gewoon heel natuurlijk, dat ging als 
maar door vanaf mijn aller eerste jeugd. Aan de andere kant was ik erg gefascineerd 
door de astrofysica. Ik heb heel lang getwijfeld welke van de twee ik zou kiezen, dus 
ik bestudeerde ook heel veel boekjes over dat soort dingen. 
Peter Peters: Het had ook sterrenkunde kunnen worden? 
Ton de Leeuw: Ja. En ik had een vriendje en wij deden dat samen. Ik kan me nog 
herinneren dat wij dus allerlei dingen samen deden. Ik bouwde telescopen en dat 
soort dingen meer, toestanden. Toen wij in de hogere jaren van het middelbaar 
onderwijs kwamen en voor het eerst astronomie kregen, was dat allemaal bekend 
voor ons. Met z'n tweeën hadden we dus eigenlijk al een soort van weg uitgestippeld 
in die richting. Ik was heel jaloers op hem toen hij besloot om daar mee door te gaan. 
Hij zit nou, of hij zat want hij zal nu wel met pensioen zijn, op een laboratorium in 
Canada en ik ben dus in de muziek gegaan uiteindelijk, een keuze. Maar om nou te 
zeggen bewust, nee. Het was eigenlijk een normale manier van ademhalen. Het ging 
vanzelf. 
Peter Peters: Ging u naar concerten, was er enig gevoel voor dat muzikale klimaat in 
die tijd vlak na de oorlog. Hoe zag dat er uit? 
Ton de Leeuw: Ik woonde in Breda, dus ik kwam heel weinig in het noorden. In 
Breda ging ik dus naar de concerten die Toebosch dan gaf met zijn nieuwe dingetjes 
en ook met andere muziek, gewoon sympathie, leraar-verhouding. Ik ben ook een 
tijdje recensent in Breda geweest van het dagblad De Stem. Dat heb ik niet lang 
volgehouden want het werd al heel gauw zo dat de notabelen van de stad de redactie 
opbelden: ja maar kun je dat wel laten schrijven en dat soort dingen meer. 
Peter Peters: Maar wat recenseerde u. Gewone Mozart symfonieën, of....? 
Ton de Leeuw: Gewone dingetjes die in Breda werden gegeven, of in Brabant, in dat 
gedeelte van Brabant. Daar zaten ook recital-tjes van Laurens Bochman bij. 
Peter Peters: Maar het repertoire wat daaruit..... 
Ton de Leeuw: Het bekende repertoire. 
Peter Peters: Dat was niet Pijper of zo, dat ging daar niet? 
Ton de Leeuw: Nee, behalve dus die enkele incidentele dingen van Toebosch. Dat 
heb ik dus een jaartje gedaan en op die gronden ging ik naar concerten toe. maar ik 
heb dus de hebbelijkheid om vrijwel, vanaf die tijd, nooit naar concerten te gaan als 
het niet nodig is. Dat heb ik ook nooit gedaan, zelfs nu nog niet. 
Peter Peters: Maar als het niet nodig is?. 
Ton de Leeuw: In de zin van, nou ja, ik voel me niet zo prettig. Ik luister liever naar 
muziek thuis bij mezelf. 
Peter Peters: Dus dat was toen eigenlijk ook al zo? 
Ton de Leeuw: Dat was toen ook al zo. 
Peter Peters: Even terug naar dat isolement. Er moet een moment gekomen zijn dat u 
zich bewust werd van andere jonge componisten die op eenzelfde manier bezig 
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waren. Waar lag dat moment? 
 
Gaudeamus – Fragment 05 (0:14’44”) > 5:23 
 
Ton de Leeuw: Dat was op het moment dat ik in contact kwam met Gaudeamus. Ik 
weet niet meer hoe dat tot stand is gekomen. 
Het is heel gek, dat is me helemaal ontschoten. De vermoed haast dat dat gebeurd is 
via uitvoeringen van mijn muziek, want er werden wel eens wat kamermuziek- 
stukjes van mij gedaan in die tijd. Een zangeres die dan een liedje op het programma 
nam, dat soort dingen. En dat één van die mensen, een pianist en ik denk dat dat 
Willem Adriaansz is geweest, heb ik het ook over gehad, is een hele belangrijke 
figuur in die tijd voor mij, die mij daarop attent gemaakt heeft. Hij woonde toen in 
Maartensdijk en was al betrokken bij Gaudeamus als pianist. Ik vermoed dat hij mij 
daar naar toe gehaald heeft. 
Peter Peters: Ja ja, dat het contact via Adriaansz gelopen is. 
Ton de Leeuw: Ik denk het haast wel. De ben daar toen een keer geweest en dat viel... 
Peter Peters: Hier? 
Ton de Leeuw: Hier. En dat viel onmiddellijk heel goed, want dat was een moment 
dat ook Wolfgang Fortner hier was. 
Peter Peters: Dat moet ergens in '47 geweest zijn. 
Ton de Leeuw: '47-'48 ja. Hij was duidelijk enthousiast over mijn muziek. Ik speelde 
toen stukken van mij voor. 
Peter Peters: Wat was de betekenis van Fortner in die tijd. Want hij kwam uit 
Duitsland, Darmstadt? 
Ton de Leeuw: Hij kwam uit Duitsland. Hij was een generatie ouder, hij was een 
bekende componist, als naam. 
Peter Peters: Die naam kende u wel? 
Ton de Leeuw: De denk het wel. Hij was toch een bepaalde autoriteit. En het feit dat 
hij mijn muziek zo goed vond, is ook direct er de oorzaak van geweest dat ik twee 
keer in Darmstadt ben uitgenodigd om mijn stukken daar te brengen. 
Peter Peters: Dat was in '50 geloof ik? 
Ton de Leeuw: Een voor 1950 en een in '53. Maar die relatie Darmstadt is een 
verhaal apart. 
Peter Peters: Daar komen we ook nog op terug. Eerst Gaudeamus. 
Ton de Leeuw: Dus, vanaf dat moment had ik het gevoel..., toen zag ik dus ook die 
andere jongens van mijn generatie. Die hebben we toen al genoemd, dat zijn Jaap 
Geraedts, Henk Stam was natuurlijk erg belangrijk toen, Ludwig Otten, Wim 
Franken, Sas Bunge. 
Peter Peters: Jurriaan Andriessen geloof ik niet meer. 
Ton de Leeuw: Jurriaan zat daar weinig bij, ook dat is weer een verhaal apart. Hij 
had vrij veel succes in het noorden toen. Misschien had hij Gaudeamus niet nodig of 
wat dan ook. Hij is geloof ik niet zo veel geweest. Er zaten ook wat Limburgse 
componisten bij, zo'n Matty Niël bijvoorbeeld die kwam er toen ook. Hij heeft heel 
gauw afgehaakt, hij voelde zich hier niet thuis. 
Peter Peters: U wel? 
Ton de Leeuw: De wel, nou ja, ik welja. Gewoon het feit dat je één, wat kunt praten 
met collega's die kennelijk ook iets doen wat je zelf doet, en twee dat je stukken 
worden uitgevoerd en dat er dus figuren als Willem Adriaansz en Jos Verkoeyen 
waren. Dat zijn de twee belangrijke jongens die ontzettend veel gedaan hebben. 
Peter Peters: Verkoeyen violist, Adriaansz pianist. 
Ton de Leeuw: En ook wel anderen, daar was bijvoorbeeld Ali Bosloper (???) 
Peter Peters: Ja dat klopt, ik ben die naam tegen gekomen. 
Ton de Leeuw: de zangeres. Zij heeft toen Rilke liederen van mij gezongen. 
Peter Peters: De volledige titel, Die Weise vort Liebe und Tod. 
Ton de Leeuw: Die Weise von Liebe und Tod. De moet zeggen, ook dat realiseerde ik 
me toen niet, als ik nu naar die partituur kijk dan ligt het allemaal veel te hoog, maar 
ze heeft het toen allemaal gedaan, met veel enthousiasme. 
Peter Peters: 1948, hoe was dat om zo'n stuk hier te horen? 
Ton de Leeuw: Kijk, elke keer dat je de eerste keer een stuk hoort, tot op de dag van 
vandaag, is het heel belangrijk. Dat vond ik toen ook. 
Peter Peters: Met Toebosch ook ja. 
Ton de Leeuw: Maar als je het één keer gehoord hebt, dan hoeft het wat mij betreft 
eigenlijk niet meer. Dan weet je wat de relatie is tussen wat je op papier schrijft en 
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hoe het klinkt. Daar leer je van, dat is eigenlijk het enige waar je van leert. Dus dat 
was heel belangrijk. Maar eerlijk gezegd, het kon me niet zo heel veel schelen wat 
andere mensen daarvan vonden. Ik was eigenwijs genoeg om... Ik vind het goed of ik 
vind het niet goed. 
Peter Peters: En u ging gewoon u eigen weg. 
Ton de Leeuw: Ja. Er kwamen ook weldra, geen echte fricties, maar toch een beetje 
verwijtende tonen van sommige van mijn collega's die dan zeiden "goh jongen nou 
ga jij ook modieus doen", toen ik wat moderner ging schrijven. 
Peter Peters: Ja, maar dat is inmiddels rond 1950 denk ik? 
Ton de Leeuw: Dat is ietsje later. Maar met andere woorden, er was al een verschil 
in aanpak. Want ook in de tijd dat ik wel in dezelfde stijl schreef, vond ik toch wel, 
zonder dat ik me dat duidelijk bewust was, dat de muziek van mijn collega's te 
weinig geconcentreerd was, te weinig intens, te weinig echt met je bloed geschreven. 
 
Stijl –Fragment 06 (0:20’07”) > 3:40 
 
Peter Peters: Maar die stijl, is daar iets over te zeggen, wat moet ik me daar bij 
voorstellen? Kun je überhaupt spreken van een soort stijl in die heel vroege 
Gaudeamus periode? 
Ton de Leeuw: Voor 1950? 
Peter Peters: Voor 1950. 
Ton de Leeuw: De denk het eigenlijk niet. Het gemiddelde van alles wat wij toen 
schreven lag in de buurt van de klassieke modernen uit de eerste helft van de eeuw. 
Bij de ene wat meer Frans, bij de ander wat meer Duits, in die richting. Serialiteit 
was nog niet aan de orde. 
Peter Peters: Zelfs dodecafonie, twaalftoonstechniek, was allemaal niet aan de orde? 
Ton de Leeuw: Nee. 
Peter Peters: Daar werd ook niet over gesproken? 
Ton de Leeuw: Daar werd ook niet over gesproken. 
Peter Peters: Want ik weet wel dat bijvoorbeeld Henk Stam ergens in 1948 naar 
Darmstadt gereisd. Hij was volgens een stuk wat hij erover geschreven heeft in Mens 
& Melodie heel gereserveerd over de ontwikkelingen daar. 
Ton de Leeuw: Dat was de algemene houding eigenlijk hier. Vanaf het moment dat 
Kees van Baaren daarin kwam werd het weer wat anders. 
Peter Peters: Maar in het begin, dus de late jaren veertig? 
Ton de Leeuw: In de aller eerste speelde dat, geloof ik, eigenlijk geen rol. 
Peter Peters: Waarom was daar die reserve, waar kwam die vandaan? 
Ton de Leeuw: Bij mij kwam die uit het feit, ik kan niet over de anderen spreken, dat 
ik wat moeite had met de mentale houding van de twaalf-toon-figuren die ik toen 
hoorde. Dat hele zware Duitse expressionisme, dat lag mij helemaal niet, toen al 
niet. Het was wat geforceerd, wat gewrongen, wat te dik. Ik had eigenlijk niks tegen 
de techniek als zodanig, maar ik zag daar op dat moment absoluut het nut niet van 
in. 
Peter Peters: En dat gold dus ook voor uw leeftijdsgenoten, de discussies hier, de 
muziek die hier gemaakt werk? 
Ton de Leeuw: Ik geloof niet dat dat aan de orde was. Men zag het geloof ik als een 
Duitse aangelegenheid. Wat me dus wel interesseerde was Pijper weer met zijn 
kiemceltechniek, waar ik later dan weer kritiek op had. Maar hij heeft toch eigenlijk 
mijn denken beheerst. Misschien niet zozeer stilistisch, als wel technisch. Tot en met 
mijn sonate voor twee piano's, dat is dus in '50-'51. 
Peter Peters: Nou zei u net dat de muziek van uw generatiegenoten een beetje 
bloedeloos was, om het maar streng te zeggen. 
Ton de Leeuw: Zo bedoel ik het niet. Ik wou eerder zeggen een beetje pretentieloos. 
Het waren leuke muzikanteske stukken. En dat was ook zo. 
Peter Peters: Was dat ook de wens van die componisten om gewoon muziek te 
maken die... 
Ton de Leeuw: Dat dacht ik. Ik kreeg die indruk. En we moeten natuurlijk ook niet 
vergeten dat op dat moment het begrip nieuw was. Het was natuurlijk totaal anders 
dan wat we er vandaag onder verstaan. Dus als je al een beetje een wat dissonant 
akkoord had, dan zat je dus al eigenlijk aan de moderne kant. 
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Modern – Fragment 07 (0:23’47”) > 4:46 
 
Peter Peters: En wat hield modern in, in die tijd? 
Ton de Leeuw: Dat was in die tijd ook niet zo duidelijk. Ik kreeg een beetje de 
indruk, in de algemene sfeer ook niet alleen bij onze generatie maar ook bij vooral 
de oudere generatie, dat men eigenlijk weer het idee had, de oorlog is voorbij en we 
moeten nu weer terug naar 1939. 
Peter Peters: Gewoon doorgaan waar we gebleven zijn. 
Ton de Leeuw: Ja, ik kreeg heel sterk de indruk. 
Peter Peters: Maar het wonderlijke is dat u, ook in bijvoorbeeld u eigen boek over de 
muziek in de twintigste eeuw, zegt dat er een enorme drang en behoefte was om 
nieuwe dingen te gaan doen, die herwonnen vrijheid uit te oefenen, maar tegelijker- 
tijd zie je dus die continuïteit. 
Ton de Leeuw: Maar ik denk dat die continuïteit eerder bij de oudere generatie lag. 
Peter Peters: Maar misschien is het goed om het daar over te hebben, hoe dat zich 
verhield? 
Ton de Leeuw: Ja, zeker. Die lag eerder bij de oudere generatie, terwijl bij onze 
generatie, hoe moetje dat nou verklaren. Het moeilijke is, ik kan natuurlijk alleen 
over mezelf spreken. Ik was bezig om mijn eigen taal te vinden. Ik herken nu nog 
dingen van vroeger, zeer intensief, het bloed onder je nagels stukken schrijven en 
heel hard er meer bezig zijn. En mijn grote voorbeelden waren toen die eerste 
liefdes, die spelen heel sterk. Mijn eerste grote voorbeelden van moderne muziek 
waren inderdaad Pijper, Bartok, Hindemith in iets mindere mate, Honegger en iets 
later Messiaen. Wij waren toen bezig om dus als het ware dat allemaal te veroveren. 
Eerst dat, voordat je verder komt. Maar dat verder dat was op dat moment eigenlijk 
nog een volstrekt duister gat. Misschien waren we nog te jong om dat moment. Ik 
denk ook als je dit nou vergelijkt met bijvoorbeeld Duitsland,.... Kijk, als we het 
hebben over die inhaalbehoefte, zoals ik dat in mijn boek schrijf, dan heb ik het toch 
voornamelijk over Duitsland. 
Peter Peters: Dat speelde in Nederland aanzienlijk minder? 
Ton de Leeuw: Dat speelde ik geloof in bijna alle landen minder. Ik denk dat als we 
dat in alle landen van Europa nagaan, dat je hetzelfde beeld als in Nederland hebt. 
Peter Peters: Van continuïteit. 
Ton de Leeuw: Van continuïteit ja. Terwijl in Duitsland veel meer speelde. De 
frustraties, het schuldgevoel, het weer de eerste willen zijn, de geldstromen die 
werden gecreëerd, het fanatisme, wat misschien incidenteel is, maar watje toch snel 
in Duitsland vindt, dat gevoel van we moeten de wereld veroveren. Ik bedoel dat niet 
negatief, maar gewoon dat typisch, beetje dat Wagneriaanse idee. Dus dat hadden 
wij niet. 
Maar dat bestond in Frankrijk ook niet. Kijk, Boulez was razend op zijn Franse 
collega's, daarom is hij uit Frankrijk weggegaan. Hij was ook zo'n fanaticus. Hij is 
om die reden naar Duitsland gegaan. Maar verder was het hele Franse muziekleven 
net zo als hier. 
Peter Peters: En net zoals hier houdt in, betekent, wil zeggen? 
Ton de Leeuw: Doorgaan zoals voor de oorlog. 
Peter Peters: En dat gold dus ook voor die wat oudere generatie, ik denk even aan 
Flothuis? 
Ton de Leeuw: Juist. 
Peter Peters: Dat heeft u me zelf ook gezegd, er was een enorme behoefte om muziek 
te schrijven die het publiek direct aansprak. Mens & Melodie is vanuit diezelfde 
houding ontstaan. Muziek was in de oorlog belangrijk geweest en die houding 
bepaalt ook het klimaat zo de eerste vijfjaar na de oorlog. 
Ton de Leeuw: Ik kan me dat voorstellen van hem en van zijn generatie, voor mij 
speelde dat absoluut geen rol. 
Peter Peters: Niet? 
Ton de Leeuw: Nee. Ik heb nooit de behoefte gehad om muziek te schrijven die leuk 
klinkt voor het publiek. Dat speelde absoluut geen rol. Ik denk eerder dat het ligt in 
een zekere richtingloosheid na de oorlog. Je moet eerst alles veroveren watje dan als 
eerste indrukken krijgt en dan zien we wel verder. Ik denk eerder dat het in die 
richting ligt. 
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Fragment 08 [ID 11] (0:28’33”) > 4:47 
 
Peter Peters: U heeft in die tijd geen invloeden ondergaan van uw generatiegenoten? 
Ton de Leeuw: Nee, geen enkele. Stockhausen en Boulez kende ik nog niet en..... 
Peter Peters: En de Nederlandse? 
Ton de Leeuw: Wat mijn Nederlandse collega's schreven, zoals ik al zei. Van die 
hele generatie ben ik eigenlijk de enige overgebleven componist. De andere jongens 
hadden veel talent, maar het waren meer muzikanten dan componisten denk ik. 
Vind ik nog steeds hoor. Als iemand na zijn dertigste jaar niet meer componeert, dan 
blijkt het dat het eigenlijk niet meer nodig is. Dan kun je nog wel leuke stukjes 
schrijven voor een culturele vereniging of zo, maar dat is wat anders, dat is een 
andere benadering. Maar het echte componist zijnde, die gedrevenheid, dat heb ik 
eigenlijk niet aangetroffen. Een heel klein beetje bij Henk Stam denk ik. Die jonge 
was heel begaafd, maar hij is, om redenen die ik niet weet, een beetje dood gelopen 
als componist. Dit alles is absoluut niet negatief bedoeld, het is gewoon een 
constatering. Een constatering van "ja je bent toch alleen". Je hebt toch wel mensen 
die ongeveer een beetje in hetzelfde stijltje werken, maar....... 
Peter Peters: Dat is belangrijk om dat te constateren, want blijkbaar was het dus wel 
een groep, maar een groep individualisten die allemaal hun eigen ontwikkeling 
doormaakten. Je kunt in die zin dus niet spreken van een Gaudeamus stijl? 
Ton de Leeuw: Nee, er is geen Gaudeamus stijl. Er was wel een Gaudeamus binding 
maar geen stijl. 
Peter Peters: Hoe was die binding, waar bestond die uit? Dat liep via Walter Maas 
denk ik? 
Ton de Leeuw: Die binding was heel interessant. Dat liep via Walter, die natuurlijk 
toch eigenlijk onze redding was om stukjes te horen/maken. Hij ging dan de boer op 
met die dingen en organiseerde concerten. Enfin, dat verhaal, dat kent u allemaal. 
Peter Peters: Misschien is het in het kader van dit interview belangrijk om het toch 
nog even te vertellen. 
Ton de Leeuw: Ik vrees dat ik daar niet zo heel veel over kan vertellen. We hadden 
veel reisconcerten. Daar werden onze stukken gespeeld, van Nijmegen tot 
Groningen tot Breda aan toe. 
Peter Peters: Dus de jonge componisten gingen op reis en speelden hun eigen werken? 
Ton de Leeuw: We gingen op reis en we speelden onze eigen werken. We kregen 
daar geen geld voor, dat is ook heel interessant. Onze houding ten opzichte van de 
volgende generatie, maar daar komen we dan later op. Maar tot het midden van 
1955 is het zo dat wij altijd de boer opgingen voor een minimum loon, met een 
broodje kaas tevreden, stukken spelen overal en lezingen houden. 
Peter Peters: Hoe werden die concerten ontvangen? 
Ton de Leeuw: Dat was eigenlijk voornamelijk in culturele kringen in het land, met 
hele goedwillende mensen. Dat werd dan best leuk ontvangen, maar dat was 
natuurlijk niet echt een relatie. We hebben zelfs heel veel plezier gehad, met Willem 
Adriaansz, dat we een keer en concert hadden in Breda. Nee, dat is later, want we 
speelden toen mijn sonate voor twee piano's. Toen zat er ook zo'n rij van notabelen  
op de eerste rij, zo typisch provinciaals hoe je dan zo ontvangen wordt.  
We hebben toen gespeeld, maar we weten niet hoe want we keken 
elkaar aan en hebben de grootste moeite gehad om niet in lachen uit te barsten. We 
zaten te schokken onder het spelen. Eigenlijk in die sfeer ging het een beetje, het was 
een beetje spielerei, we speelden een beetje. We vonden het allemaal leuk om te doen 
en het was voor ons zelf een goede ervaring, voor mij ook trouwens, überhaupt om te 
spelen. 
Een andere keer met Wil hebben we het een keer gehad dat we een stuk vergaten van 
ons programma, dat we het niet bij ons hadden. Toen hebben we dus een stuk 
geïmproviseerd van een quasi Braziliaanse componist. Nooit iemand die er iets van 
gemerkt heeft. 
Peter Peters: Dat bedoel ik. Het publiek was natuurlijk in die tijd daar ook niet echt 
mee bezig, met dat soort muziek. 
Ton de Leeuw: Absoluut niet nee. 
Peter Peters: Zeer gangbaar repertoire allemaal. 
Ton de Leeuw: Ja, sterk cultureel geconditioneerd. Zo lag het een beetje in die tijd. 
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Fragment 09 [ID 14] (0:33’21”) > 4:13 
 
Peter Peters: Nu bent u in 1949 naar Parijs gegaan, naar Olivier Messiaen. Dat was 
volgens mij in die tijd een vrij ongebruikelijke stap. Überhaupt om naar het 
buitenland te gaan en dan naar Parijs. Daar week u dus al af van die 
generatiegenoten? 
Ton de Leeuw: Ja. Ik had toen toch wel een beetje de behoefte om er uit te gaan. Het 
gevoel er moet nu iets anders gebeuren. Ik heb wel een hele belangrijke stimulans 
gekregen van een schrijver, Pieter van der Meer de Walenere. Ik weet niet of ik het 
daar over gehad heb de vorige keer. 
Peter Peters: Nee. 
Ton de Leeuw: Pieter van der Meer de Walcheren is een schrijver. Het is een hele 
bijzondere man geweest, die heel lang in Parijs heeft gewoond. Hij is toen sterk 
betrokken geweest bij de franse communistische beweging, is later als door een 
bliksemslag getroffen, zoals Paulus, bekeerd tot het katholicisme bij het horen van 
een hoogmis in de Notre Dame in Parijs. Een sterke estheet dus. Hij is toen helemaal 
in de katholieke kringen van Claudel, Jaques Marie Tain, Léon Blois terecht 
gekomen. Door de oorlog is hij in Breda terecht gekomen en ik kwam vanuit 
Rotterdam door de oorlog in Breda. Hij was mijn baken in die tijd. Bij hem was het 
voor het eerst echt mogelijk om te praten over allerlei dingen die interessant waren. 
Niet alleen muziek want hij was geen musicus, maar over alles. Hij organiseerde bij 
hem thuis cursusjes over filosofie, hij had dichters over de vloer en weet ik wat 
allemaal. 
Peter Peters: Belangrijk lijkt mij? 
Ton de Leeuw: Heel belangrijk. Hij heeft mij verhalen verteld over Parijs, waar hij 
een enorme nostalgie voor had. Parijs werd voor mij dus zo langzamerhand een soort 
van paradijs waar je een keer naar toe moest. 
Later is hij zelfs zo ver gegaan dat hij en zijn vrouw uit elkaar zijn gegaan, met 
goedkeuring van Rome en zijn beide in het klooster gegaan. Daar hebben ze ook 
beiden hun leven beëindigd. Hij was ook een van de eerste die een heel groot 
enthousiasme uitte voor mijn sonate voor twee piano's. Echt een figuur die boven 
alles uitstak wat ik in Nederland kende hoor. Want het was toch zo dat ze.... De 
muzikale contacten bleven ook beperkt tot muziek en hij had echt iets veel meer. 
Peter Peters: In die musici kringen ging het over muziek maar niet over algemene 
thema's. Filosofie kwam niet aan de orde? 
Ton de Leeuw: Weinig, dus toen ben ik naar Parijs gegaan. 
Peter Peters: Het klinkt toch allemaal een beetje als een vrij arm geestelijk klimaat, of 
is dat overdreven? 
Ton de Leeuw: Ja, ik kan me dat wel voorstellen maar is het heel anders dan nu, dat 
vraag ik me wel af hoor? Dat weet ik eigenlijk niet. Als je nu vijf componisten 
bij elkaar zet gaat het ook over muziek. Ik bedoel hij had een heel veel bredere blik 
over de dingen. 
Peter Peters: Maar goed, u wilde dus al vrij snel uit dat klimaat hier in Nederland 
weg? 
Ton de Leeuw: Ik wilde daar wel uit, ja zeker. Breda werd natuurlijk toch wel een 
beetje erg benauwd. Ik gaf daar pianolesjes en theorielessen, leidde op voor staats- 
examens. Ik was zelf 18/19 jaar en had leerlingen van dertig jaar in de klas zitten. 
Dus dat kon allemaal niet zo blijven natuurlijk. Ik ben toen naar Parijs gegaan en 
heb daar een jaartje bijgetankt. En toen kwam ik terug met die sonate voor twee 
piano's. 
 
Fragment 10 [ID 15] (0:37’55”) > 6:35 
 
Peter Peters: Dat was een beroemde compositie klas in die tijd bij Messiaen? 
Ton de Leeuw: Ja. Het was een analyseklas, geen compositieklas. En ik heb daar 
eerlijk gezegd niet zo veel aan gehad. Het enige wat ik er aan gehad heb is de morele 
steun. Het feit dat hij met alles kwam aandragen wat in die tijd nieuw was. Maar ook 
oudere dingen. Hij heeft Beethoven, Webern, natuurlijk de vogeltjes, van allerlei 
stukken door elkaar geanalyseerd. Hindu-ritmes en noem maar op. 
Maar mijn Frans was toen nogal gebrekkig, zoals de meeste van mijn klasgenoten, 
het waren bijna allemaal buitenlanders. Dus we zaten daar wel maar het was het idee 
dat zo'n man daar.......Hij mompelde zo wat achter die piano, maar deed eigenlijk 
niet zo veel moeite. Dus mijn goede contacten met Messiaen zijn eigenlijk van veel 
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later. Maar in die tijd was het vooral het voorbeeld, alweer een vent die bezig was 
met andere dingen dan gebruikelijk. Dat trok me aan en ook het feit dat hij heel 
geïnteresseerd was in oosterse dingen. Dus dat heeft wel heel veel goeds gedaan. 
Peter Peters: Hoe werd er in Nederland, door bijvoorbeeld uw generatiegenoten tegen 
de stap om naar Parijs te gaan, aangekeken? 
Ton de Leeuw: Ik denk dat ze daar geen problemen mee hadden. 
Peter Peters: Goed, geen problemen, maar het werd ook niet gezien als iets van, "he 
dat zouden we ook moeten doen of dat is nuttig"? 
Ton de Leeuw: Weet ik niet eigenlijk. Maar het is natuurlijk wel een stap. Ik had 
geen geld, ik kwam in Parijs met bijna niks op zak. Dus wat doe je dan, dan leef je 
van leuren met advertenties en van een zinnetje spreken in een hoorspel en spelen in 
een café, dat soort dingen. Dat kan misschien ook niet iedereen, dat weet ik niet. Er 
is misschien een zekere moed voor nodig, maar ik heb dat niet als moed ervaren, het 
is gewoon heerlijk. Vanaf de eerste dag dat ik daar was, was ik inderdaad in een 
soort van paradijs. 
Peter Peters: Dat moet een mooie tijd zijn op zo'n leeftijd? 
Ton de Leeuw: Een fantastische tijd. 
Peter Peters: Maar die sonate voor twee piano's, hoe verhield die zich tot het soort 
stukken die door uw generatiegenoten werden geschreven, maar ook misschien de 
wat oudere componisten? 
Ton de Leeuw: De denk dat zich dat er sterk tegen afzette. Het is een stuk wat 
geschreven is in een traditionele stijl, ik weet niet of u het gehoord heeft. Het is voor 
mij nog één van mijn beste stukken uit die tijd, zelfs als ik het nu nog hoor. Veel 
Bartok zit er in als idioom. Maar de techniek, de kiemceltechniek, is een stap verder 
dan wat Pijper mij leerde. Ik vond en vind nog steeds dat Pijper van voor de oorlog 
de enige is die het meest ver is gegaan, niet ver genoeg, in het denken over nieuwe 
technieken en nieuwe muzikale aanpak. Hij heeft dat nooit volbracht. Dat heb ik 
later ook in een artikel geschreven, wat nooit geaccepteerd is door Wouter Paap. Ds 
voelde dat als een voortzetting van Pijper, omdat het de kiemceltechniek niet alleen 
zeer rigoureus toepaste, veel rigoureuzer dan Pijper ooit gedaan heeft, maar 
bovendien ook ritmisch, niet alleen melodisch. Dat was voor mij een enorme 
exploitatie in een soort van onderzoek en van uitbouw en ontdekking. En dat heeft 
geleid tot een hoog geconcentreerd stuk wat voor mij nog op een bepaalde manier 
staat. Toen werd het eigenlijk definitief duidelijk dat ik dus eigenlijk geen, niet zo 
veel, affiniteit had met het schrijven van leuke muziek voor een publiek. 
Peter Peters: Dat was dus ook het verschil. U schreef muziek als een soort onderzoek 
als een vorm van hoe komen we verder en uw generatiegenoten waren daar minder 
mee bezig? 
Ton de Leeuw: Ik denk het wel ja. Het is niet alleen onderzoek. Het onderzoek is een 
soort van stimulering, een katalysator om muziek te schrijven. Ik denk dat dat een 
heel typisch compositorisch proces is. Het schrijven van muziek vanuit het idee "ik 
moet nu een probleem oplossen". Typisch wat Stravinsky ook zegt van hemzelf. En 
ik denk dat dat een soort van mechanisme is in het compositorische werk dat enorm 
belangrijk is. Als je dat niet hebt, dan schrijf je leuke stukken en dan kan je heel 
muzikaal leuke stukken schrijven. Ik heb pas hier in Nederland in een jury gezeten 
en ook weer gezien dat er van de tien acht leuke stukken zijn, maar waar je verder 
niets mee kan. Dat is een proces, dat heeft niks te maken met stijl of met aanleg. Het 
is een houding. In wezen is het een creatief proces watje al begint als je als kind met 
je blokkendozen speelt. Je wilt iets doen daarmee. 
Peter Peters: En die houding die trof je dus ook bij die oudere generatie aanzienlijk 
minder aan? 
Ton de Leeuw: Die trof ik niet aan, bij geen van allen. 
Peter Peters: Maar ze hadden wel succes bij het publiek. 
Ton de Leeuw: Ja, maar eerlijk gezegd raakte mij dat niet zo. Ik weet niet of ik er 
zelfs in geïnteresseerd was. Omdat ik in die tijd nog steeds in Breda woonde en op en 
neer pendelde tussen Breda en Bilthoven, is wat er in het westen van het land 
gebeurde mij onbekend. Dat wist ik helemaal niet. Ik las geen kranten uit 
Amsterdam of uit Utrecht. 
 
Fragment 11 [ID 18] (0:44’10”) > 3:18 
 
Peter Peters: Dus hoe die muziek van die oudere generatie ontvangen werd, wat voor 
een rol die speelde....? 
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Ton de Leeuw: Het enige wat ik weet is via de weg van Mens en Melodie. 
Peter Peters: Het is leuk om daar even op in te gaan, dat blad. Dat was ontzettend 
belangrijk al meteen nadat het opgericht werd, als een soort medium, platform? 
Ton de Leeuw: Dat het opgericht werd is mij dus ontgaan. Ik kreeg het op een goede 
dag in handen. 
Peter Peters: Het is in januari 1946 opgericht. 
Ton de Leeuw: Oh ja. Het is wel eens gebeurd dat Wouter Paap een keer naar Breda 
kwam om naar de allereerste uitvoering van, ik geloof, mijn Concerto Grosso te luisteren. 
Peter Peters: Daar zat hij ook al meteen? 
Ton de Leeuw: Ja, daar heeft hij even een recensie over geschreven. 
Peter Peters: Hij zat overal hè? 
Ton de Leeuw: Ja, dat was natuurlijk toch wel leuk van hem, hij ging overal naar 
toe. Hij had toch wel een brede belangstelling, maar natuurlijk heel beperkt in zijn 
horizon. Maar toch wel heel belangstellend en welwillend. 
Peter Peters: Beperkt in zijn horizon, was hij daarin ook exemplarisch voor de 
gemiddelde muziekliefhebber van die tijd? 
Ton de Leeuw: Ik denk het wel. Het was toch inderdaad in dezelfde sfeer van het 
moet werken, het moet overkomen. 
Peter Peters: Communiceren? 
Ton de Leeuw: Ja. 
Peter Peters: Van daar uit heeft hij dus een enorme rol gespeeld, ook voor jonge 
componisten. Er zijn er nogal wat die in Mens & Melodie lazen over Gaudeamus, ,, 
over Darmstadt. 
Ton de Leeuw: Ja zeker. Hij stond daar best voor open, maar zo in afwachting. Zo 
ook die reactie die hij op mijn Concerto Grosso had, zo van ach die jongen, maar het 
zal wel een keertje in orde komen. Ik weet niet meer hoe hij dat schreef, maar ik was 
dan heel fanatiek bezig. Op die manier hè. 
Peter Peters: Dat kan ik me herinneren ja. De last van het modernisme drukt zwaar 
op zijn schouders, maar hij richt zich op, of zo. Dat is de formulering die je 
tegengekomen bent? 
Ton de Leeuw: Ik weet het niet meer. 
Peter Peters: Dat was naar aanleiding van die eigen-werken-concerten in de 
Gaudeamus muziekweek. 
Ton de Leeuw: Oh nee, dit ging over het Concerto Grosso. Dat was mijn eerste echte 
openbare stuk geweest en hij kwam daar naartoe, naar dat concert in Tilburg. En 
toen had hij het over erg fanatiek maar ook wel sympathiek, op die manier hè. Een 
schouderklopje van nou jongen je zult wel een keer wijzer worden. 
Peter Peters: Die schouderklopjes heeft hij ontzettend veel uitgedeeld. Een beetje 
paternalistisch. 
Ton de Leeuw: Welwillend paternalistisch ja.  
Peter Peters: Het komt wel goed. 
 
Seniorengroep – Fragment 12 (0:47’29”) > 3:48 
 
Ton de Leeuw: Maar ik moet ook nog iets vertellen over Gaudeamus,.....in relatie 
met Gaudeamus. 
Peter Peters: Gaudeamus in relatie tot? 
Ton de Leeuw: Nou ik zie hier iets wat ik ontdekt heb en dat is wel heel wel heel 
spannend. Dat is me helemaal uit het hoofd geschoten, Over de oprichting van een 
seniorengroep. Dat is buitengewoon als je dat nu leest, ondenkbaar. 
Peter Peters: Wat is daar over te zeggen, want ik weet dat er pogingen gedaan zijn 
om die ouderengroep als het ware te behouden voor Gaudeamus? 
Ton de Leeuw: Ja. Ik heb dus altijd ook meegedaan, als secretaris van Walter, de 
componistenraad en later afdelingsleider. Maar ik heb hier dus, kennelijk van een 
vergadering, een aantal notities gemaakt over de oprichting van de seniorengroep. Ik 
heb toevallig een los papiertje gevonden en als je dat leest dan zie je weer het 
verschil tussen de generatie van mij en de daarop volgende generatie. 
Peter Peters: Hoe dan? 
Ton de Leeuw: In de zin dat wij hier gewoon aan het dubben zijn hoe wij bij 
Gaudeamus kunnen blijven, Gaudeamus helpen en een nieuwe generatie aan het 
woord laten. Wij zijn eigenlijk niet meer nodig, we zijn op hogere leeftijd gekomen, 
maar toch willen we blijven steunen. Hoe kunnen we dat doen, hoe kunnen wij dat 
formaliseren? Dat is een situatie die in de nakomende generatie eigenlijk 
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onmogelijk is geworden. 
Peter Peters: Die zijn vrijwel onmiddellijk begonnen zich los te maken? 
Ton de Leeuw: Nee, ze waren al los, want het grote verschil is dat die generatie 
onmiddellijk al... Laten we zeggen zo'n Piet Schat en Louietje, die waren tien jaar 
jonger dan ik... 
Peter Peters: Piet Schat? 
Ton de Leeuw: Peter Schat. Ja, ik noemde hem toen altijd Piet. Maar die jongens 
waren tien jaar jonger dan ik. Toen wij dertig jaar waren, zo omstreeks 1955, waren 
zij dus twintig, begonnen ze net. En vanaf 1955/60 begon er wat meer welvaart te 
komen, meer steun, overal werden er dingetjes opgericht. Die jongens hadden 
helemaal niet meer dat idee van wij gaan gratis wat doen voor jullie. We hebben 
steun nodig en als jullie die niet willen geven, dan gaan we ergens ander naar toe. 
Peter Peters: Dat is dus in 1960 tot een confrontatie gekomen en daar heeft u toen 
een bemiddelende rol in gespeeld. Maar we lopen nu erg op de zaken vooruit.  
Misschien nog even geleidelijk naar het buitenland gaande, vlak na de oorlog was  
muziek uit Engeland een tijd lang populair of belangrijk. Althans iemand als  
Marius Flothuis zegt dat, muziek van de bevrijders, Canada. Heeft u daar iets van meegekregen? 
Ton de Leeuw: Dat spreekt mij niet aan. Dat heb ik nooit als zodanig ervaren, maar 
dat speelde zich waarschijnlijk ook weer afin het westen van het land. Het enige wat 
ik weet van een Engelse relatie is dat er jonge Engelse componisten kwamen bij 
Gaudeamus. Ik weet niet meer vanaf welke tijd en dat ook Matyas Seiber naar 
Gaudeamus kwam. 
Peter Peters: Is dat niet veel later, was dat niet in de jaren vijftig al? 
Ton de Leeuw: Ja, dat is later, want hij was bij mijn presentatie van mijn eerste 
strijkkwartet. 
Peter Peters: Dan praat u inmiddels over 1958. 
Ton de Leeuw: Dat is later dus. 
 
Fragment 13 (0:51’18”) > 4:02 
 
Peter Peters: In die periode heeft u een belangrijke rol, ook als pedagoog, voor die 
jongere generatie gespeeld. Mensen als Peter Schat hebben daar veel van 
opgestoken. 1950 was het jaar dat u terug kwam uit Parijs. U ging toen door als 
algemeen secretaris van Walter Maas. Werd Gaudeamus vanaf dat moment minder 
belangrijk? 
Ton de Leeuw: Nee. Gaudeamus was toen nog belangrijk en bleef belangrijk tot 
ongeveer het midden van 1955. Toen ik namelijk uit Parijs terug kwam, heb ik 
geprobeerd om met behulp van een beurs weer terug te gaan. Deze is afgewezen en 
moest ik dus hier aan de kost komen, maar ik wilde niet meer naar Breda terug. 
Walter zei toen, kom dan naar Bilthoven. Dat heb ik gedaan en ben in een huisje aan 
de overkant gaan wonen. 
Peter Peters: Het componeer-huisje? 
Ton de Leeuw: Het componeer-huisje. Daar heb ik anderhalf of twee jaar gewoond 
denk ik. Van daar uit ben ik gaan zoeken naar werk in het westen. Dat waren 
eigenlijk mijn eerste contacten met West-Nederland. 
Peter Peters: Die kloof komt eigenlijk steeds weer terug in het verhaal. Dat het echt 
een andere wereld was. 
Ton de Leeuw: Dat is ook een andere wereld voor mij. Wat ik dus van het westen 
kende was absoluut niet het muziekleven. De kende alleen maar namen die ik via 
Mens & Melodie of via andere relaties te horen kreeg en hun muziek die me niet zo 
heel erg aanspraken. Maar er is nog een ander punt, namelijk het economische verschil,  
dat is ook belangrijk. Na de oorlog werden alle open gekomen posten in het muziekleven,  
radio, pers, de instituten die werden opgericht, allemaal bezet, op een natuurlijke wijze,  
door de generatie voor mij, de tien jaar ouderen. Toen ik daar binnen kwam was er geen werk.  
Dus wat ik deed was pianolesjes geven. Dat heeft vier jaar lang geduurd en toen pas kreeg ik 
voor het eerst een echte baan, toonmeester bij de radio. 
Peter Peters: 1950, u komt terug uit Parijs, ontzettend veel meegemaakt natuurlijk, 
dat soort dingen verandert een mens... 
Ton de Leeuw: Reken maar. 
Peter Peters: Hoe is dan die confrontatie met dat Nederlandse muziekleven? 
Ton de Leeuw: Moeizaam. Ik had echt moeite om weer terug te komen, dus enige 
jaartjes nostalgie doorgemaakt. Op zoek naar werk. In dat opzicht was Gaudeamus 
eigenlijk weer een redding, want ik had dan toch iets om handen. Ik was hier bezig 
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met de stichting, met dingetjes op te richten en mee te denken. 
Peter Peters: Wat op te richten? 
Ton de Leeuw: Nou ja, alles wat er moest gebeuren. Ik heb het over zo'n 
seniorenclub, hoe zo'n interne organisatie moest functioneren, de relaties naar buiten 
toe als het ging om concerten en het spelen op die reisconcerten. 
Peter Peters: Er was gewoon een hoop werk te doen. 
Ton de Leeuw: Er was best wat werk te doen. Dat was ook weer mijn generatie, dus 
dat deden we gratis. Hoewel ik hier ook wel gratis mocht wonen. 
Peter Peters: U was als het ware in de kost en in ruil daarvoor deed u werk. 
Ton de Leeuw: Ik was in de kost. Ik heb ooit een keer van Walter een rijksdaalder 
gekregen en daar was ik heel blij mee. 
Peter Peters: In een hele gulle bui? 
Ton de Leeuw: Ja, maar toch is dat symptomatisch voor die tijd. 
Peter Peters: Hoe? 
Ton de Leeuw: Er was nog geen geld en je nam met niks genoegen. Daar is weer het 
verschil met de volgende generatie. 
 
Fragment 14 [ID 22] (0:55’20”) > 5:05 
 
Peter Peters: Als je muzikaal inhoudelijk kijkt, dan begint er in die jaren vijftig, in 
ieder geval in Duitsland, de avant-garde een beetje op stoom te komen. Maar het 
duurt erg lang voordat daar in Nederland (op gereageerd wordt). Er zijn wel een 
aantal mensen die zich wat met de twaalftoonstechniek bezig houden, maar het heeft 
niet veel om het lijf. Neem nou zo'n boekje van Henk Stam uit 1953, met een soort 
afrondend hoofdstuk over de muziek van de toekomst. Hij zet daarin Schönberg en 
Carl Orff tegenover elkaar. Carl Orff is eigenlijk de muziek van de toekomst, 
democratische muziek, tegenover Schönberg die toch vanuit de aristocratie.... Dat hij 
in 1953 met Orff op de proppen komt als een componist van de toekomst is 
natuurlijk vanuit ons perspectief gezien betrekkelijk. 
Ton de Leeuw: Ondenkbaar. 
Peter Peters: Het geeft ook aan hoe men daar in Nederland over dacht, maar het is 
duidelijk anders gelopen. 
Ton de Leeuw: Ik was het daar niet mee eens hoor, maar ik was kennelijk toch nog 
te veel bezig met mijn eigen weg te zoeken. Ik ben eigenlijk altijd een eenling 
geweest, het isolement in Breda speelt hierin een rol, maar ook nog andere dingen. 
Misschien is het wel aardig om dat even te vertellen want dat is inderdaad wel 
belangrijk geweest. Toen ik in Parijs kwam, kwam ik terecht in de kring van de 
existentialisten. Door mijn gebrekkige Frans kon ik daar nog niet zo actief aan mee 
doen, maar het was wel duidelijk dat in die studentenwereld waarin ik verkeerde er 
maar twee dingen op de wereld waren, ofwel je was voor of je was tegen en de rest 
was er niet. Dat heeft me toen hogelijk verbaast, maar omdat ik er te weinig van wist 
heb ik het altijd als kennisgeving aangenomen. Toen ik later in Nederland terug 
kwam en voor het eerst naar Darmstadt ging, dat was in het jaar 1953, was het ook 
de eerste kerkelijke inzegening van Webern in Duitsland. 
Peter Peters: Kerkelijke inzegening? 
Ton de Leeuw: Zo kwam het op mij over. Stockhausen was toen al duidelijk de hoge 
priester die daar een verhaal hield over Webern, dat klonk als een klok. Hij gebruikte 
grote borden met cijfers daarop en alle werken van Webern werden uitgevoerd. Er 
werd een cultus opgebouwd. En weer, voor de tweede keer, kreeg ik sterk het gevoel 
van je moet er voor of ertegen zijn. Je hoort bij de sekte of je hoort er niet bij. Want 
onmiddellijk was het duidelijk dat de paar jongens die deze richting opgingen, 
voornamelijk Boulez en Stockhausen, omringd werden door een kringetje van 
meelopers. En dat vormt dan zo heel snel dat idee van het clubje. Dat gevoel werd 
heel duidelijk manifest in Darmstadt. Ik kreeg toen een bijzonder ambivalente situa- 
tie. Aan de ene kant Webern die me in hoge mate fascineerde, het was werkelijk 
ook één van die klappen op je hoofd die je dan krijgt als je jong bent want ik hoorde 
vrijwel alles wat toen werd uitgevoerd, en aan de andere kant de cultus er omheen 
die me enorm afstootte. Toen ik weer naar huis ging wist ik eigenlijk niet wat ik 
daarmee aan moest. Het kwam op mij eerder negatief over en ik heb dat dus verder 
thuis niet kunnen verwerken in mijn muziek. Het was niet zo dat ik onmiddellijk ook 
in die richting ging schrijven. 
Peter Peters: Maar u heeft over dat bezoek wel geschreven in Mens en Melodie 
geloof ik? 
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Ton de Leeuw: Dat weet ik niet meer. Ik zou het interessant vinden om te weten wat 
ik erover geschreven heb, want daar heb ik geen idee meer van. Maar dit is zo'n 
beetje de indruk die ik er van had. 
 
Fragment 15 [ID 23] (1:00’25”) > 3:43 
 
Wat me dus in Webern aantrok waren twee dingen. In de eerste plaats die geweldige 
intensiteit die ik zelf ook zocht en aan de andere kant ook de soberheid. De 
soberheid, de intensiteit, de economie van de middelen en de sterke eigenheid van 
zijn taal waren in die tijd een openbaring, te midden van alle andere indrukken die 
ik daarvoor had gehad. Maar dat hele gedoe er omheen stond me enorm tegen. Ik 
heb thuis een paar jaar nodig gehad om dat te verwerken en eigenlijk meer met 
afkeer dat met positieve gevoelens. Het is pas is 1955/56 dat de omslag kwam, maar 
ook dat heeft nog lang geduurd. Ik kreeg toen weer een klap op mijn hoofd, ondanks 
mezelf, door het Gesang der Jünglinge van Stockhausen. 
Peter Peters: Dat is hier in Gaudeamus geweest. 
Ton de Leeuw: Ik weet niet meer waar ik het gehoord heb, maar ik heb het vrij vroeg 
na het uitkomen gehoord, dat was in 1956 en dat gaf me werkelijk een klap op mijn 
hoofd. Het was in hetzelfde jaar dat mijn Job werd uitgebracht en ik de Prix d'Italia 
daarvoor kreeg. Ik heb toen nog een gesprek gehad met Stockhausen want ik wist 
niet meer wat te doen. Aan de ene kant wilde ik doorgaan op de weg van Job, dat is 
duidelijk, ik hoor Stockhausen nog zeggen "joh je hebt er zoveel succes mee, maar 
tegelijkertijd had ik dan toch zin om met hem daar een keertje over te praten, 
ondanks mijn afkeer van zijn hoge-priesterschap. Het is verder ook een heel aardig 
gesprekje geweest. Om nu een lang verhaal kort te maken, heb ik dus in de eerste 
helft van de vijftiger jaren de strijd gevoerd tussen die twee werelden. Die geweldige 
expansie en dat overdreven gedoe van de serialisten en mijn streven naar een veel 
grotere intensiteit en vooral soberheid, ik was toen ook al bezig met Japanse dingen. 
Dat begon pas voor het eerst los te komen na Job en heeft voor mij dus lang geduurd. 
Maar in dat hele verhaal is dus zo'n tegenstelling Orff-Schónberg volstrekt 
onwezenlijk voor mij geweest. 
Peter Peters: Ook toen al? 
Ton de Leeuw: Ook toen al. Ik heb nooit iets met Schönberg opgehad. Het is zelfs zo 
dat ik twaalftoonstechniek ben gaan schrijven na mijn eerste seriële stukken. 
Peter Peters: Niet eerst gewoon netjes de historische lijn volgen... 
Ton de Leeuw: Nee! 
Peter Peters: watje overigens bij een hoop andere Nederlandse componisten wel zag, 
die door die twaalftoonsmuziek aan het serialisme raakten. 
Ton de Leeuw: Via van Baaren. Het is zelfs zo, op het moment dat ik van het 
serialisme afstapte, eindjaren vijftig en nog even door ging, als een soort 
overbrugging met een twaalftoonsstuk, de volgende generaties van de 
twaalftoonsmuziek naar het serialisme toe gingen. 
Peter Peters: De jongere generatie Gaudeamus componisten vanaf 1960? 
Ton de Leeuw: Ja. Maar mijn eerste strijkkwartet is dus hoog seriële techniek. 
Peter Peters: Maar ook weer niet standaard serieel, maar met overbrugging.... 
 
Fragment 16 [ID 24] (1:04’09”) > 7:23 
 
Ton de Leeuw: Maar met alle contrasten. Inderdaad het streven naar die soberheid 
en verschillende dingen, waarmee ik duidelijk afstand nam van de expansiezucht 
van de Duitse componisten en Boulez natuurlijk. 
Peter Peters: Even terug naar het begin van de jaren vijftig. U geeft zelf al aan dat de 
invloed van Darmstadt hier in Nederland eigenlijk te verwaarlozen was. Voor zover 
er al kennis van genomen werd, was dat kritisch. Hoe moet ik me dat ongeveer 
voorstellen. Er gebeurt van alles, er vinden toch in onze ogen hele belangrijke 
vernieuwingen plaats, materiaal onderzoek en Nederland hobbelt daar wat achter 
aan. Of was het beeld anders, was het toch een klein groepje was...? 
Ton de Leeuw: Nee, ik denk dat het waar is dat wij dat niet hebben opgepakt. Maar 
nogmaals, dat is vrijwel overal zo. We moeten ons dat beeld toch echt goed 
voorstellen. In alle landen was het hetzelfde verhaal. Je kunt heel incidenteel een 
Karel Goeyvaerts noemen in België en een Pousseur, maar in feite was er in 
Frankrijk buiten Boulez niemand. Spanje, Griekenland, Portugal, Finland, je kunt 
noemen watje wilt, het gebeurde nergens. Nederland was in dat opzicht dus geen 
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uitzondering. Het was echt zo dat het gebeurde in Duitsland. De combinatie van die 
politieke na-oorlogse situatie, het fanatisme en het geld wat er achter zit. Ik denk dat 
dat het is. 
Peter Peters: Maar wat gebeurde er wel hier in Nederland? 
Ton de Leeuw: Wij gingen door met leuke muziek maken. Dat verhaal gaat door, dat 
heeft dus heel lang geduurd. Het is pas, eigenlijk op een wat collectievere manier, in 
de jaren zestig dat het wat anders gaat worden met de jongere generatie. 
Peter Peters: Het is zo dat die jongere generatie in 1956, wat een belangrijk jaar was 
in de geschiedenis van Gaudeamus, met twaalftoonsmuziek in de weer gaat. 
Stockhausen komt naar Nederland en dan wentelt het wereldbeeld. Althans die 
indruk krijg je als je met die mensen praat. 
Ton de Leeuw: Ik weet niet of dat zo is. Dat vind ik moeilijk te beoordelen. De 
generatie na mij, dat zijn dus de mensen die omstreeks 1935 geboren zijn, waren 
toen nog heel jong, zaten eigenlijk nog in de conservatoriumbanken. Ze begonnen bij 
van Baaren die twaalftoonsmuziek te schrijven en werden dus inderdaad op een 
spoor gezet wat anders was dan het gemiddelde muzikanteske componeren wat hier 
heerste, dat is wel waar. Maar ze waren naar mijn gevoel in 1956 nog niet in staat 
om de portee van zo'n Gesang der Jünglinge te doorzien. Als dat zo was, dan hadden 
ze ook onmiddellijk seriële muziek geschreven. 
Peter Peters: Dus Stockhausen was die jongere generatie ver vooruit in dat jaar? 
Ton de Leeuw: Stockhausen was in dat jaar ver vooruit. Want ik kan het anders niet 
verklaren. Het is zo dat mijn eerste strijkkwartet naar mijn weten het eerste vol 
seriële werk is wat geschreven is. Het is hier in 1957 geanalyseerd. 
Peter Peters: 1958. 
Ton de Leeuw: In 1957 ben ik begonnen met de compositie. Dat was weer zo'n hoog 
intensief stukje van zes minuten waar ik zes maanden aan gewerkt heb. Matyas 
Seiber was hier toen de leider. Ik zat hier toen met die jongens om me heen, jonge 
knaapjes van twintig, ik was dertig en ik hoor nog de één tegen de ander zeggen, hè 
is dat nou seriële muziek? Dat was toen nog eigenlijk onbekend. Ik zie ook nog 
Peter, Peter Schat die eigenlijk toen ook nog zo heel jong was en heel open en bevattelijk voor 
alles, nauwelijks een maand daarna bij mij op bezoek komen met een trio, 
helemaal geschreven in de techniek van mijn strijkkwartet. 
Peter Peters: Dat was dan eerder een voorbeeld dan rechtstreeks Boulez of 
Stockhausen. 
Ton de Leeuw: Op dat moment voor hem wel denk ik haast. Zij waren geloof ik ook 
nog niet naar Darmstadt geweest. Je had ook onmiddellijk van die mensen die nee 
zeiden. En toen kreeg ik de verwijten van mijn generatiegenoten, God wat ga je nou 
allemaal doen? 
Peter Peters: Die verwijten, dat is leuk om daar op in te gaan. Het waren uw 
generatiegenoten die daar niets van moesten hebben? 
Ton de Leeuw: Ze begrepen dat niet. Er was er zelfs één die tegen mij zei: "ben je 
nou niet een beetje modieus aan het worden". 
Peter Peters: Maar wat was de afkeer daarvan, waarom was men daar zo bevreesd 
voor? 
Ton de Leeuw: Waarschijnlijk het nieuwe. En natuurlijk ook weer dat gekke idee 
wat bij veel componisten nu en in alle rijden leeft, als je op dat muzikanteske spoor 
zit, dat alles wat anders is en wat naar research, naar techniek of naar ontdekking 
streeft, cerebraal is. 
Peter Peters: Dat woord cerebraal werd echt als een scheldwoord gebruikt? 
Ton de Leeuw: Ja. Maar dat is nu toch nog zo? 
Peter Peters: Ja, maar er is natuurlijk een tijd geweest waarin muziek als materiaal 
onderzoek werd beschouwd. 
Ton de Leeuw: Ja, maar dat lees je dan in Die Reihe en daar schrijft dan 
Stockhausen zelf over of één of andere musicoloog die dat dan interessant vindt. Ik 
geloof wel dat wij een beetje de neiging hebben om die periode en de portee daarvan 
sterk te overschatten. Het is wel zo dat Stockhausen en Boulez op dat moment voor 
lagen in het ontginnen van nieuwe terreinen, maar dat de weerslag daarvan eigenlijk 
over de hele wereld klein was en alleen maar groter werd door het feit dat er zoveel 
omheen gepubliceerd werd. Ik geloof niet dat er in de twintigste eeuw een stijl is 
geweest of een idioom, waar zoveel over geschreven is als over dit. Het is ook 
makkelijk om er over te schrijven, je hebt houvast. De techniek ligt voor je klaar, het 
is leuk om te onderzoeken, dat speelt ook mee. 
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Fragment 17 [ID 26] (1:11’33”) > 4:45 
 
Peter Peters: Even terug naar de generatie muzikanteske componisten. Zij hadden 
dus het oogmerk om met hun muziek het publiek te bekoren, maar lukte ze dat ook? 
Want als ik even dat muzikale klimaat in Nederland in de jaren vijftig bekijk, dat 
was deftig, burgerlijk, ernstig, bepaald niet vooruitstrevend of modern. 
Ton de Leeuw: Voor ons niet, maar in die tijd misschien wel meer dan wij nu 
denken. Want vergeet niet, zoals ik net al zei, voor ons is alles normaal hè. Maar in 
die tijd was het toch zo dat de stijl van Honegger modern was. 
Peter Peters: En zelfs Bartok natuurlijk nog? 
Ton de Leeuw: En Bartok. Het ligt toch ietsje anders. Ik wilde niet generaliseren 
omdat ik zo weinig van het muziekleven toen van het westen gekend heb, maar het 
is misschien wel zo dat er toch dingetjes gebeurde. Ik denk aan de concerten die in 
Amsterdam werden gegeven met stukken van Daniël Ruyneman, de Vereniging van 
Hedendaagse Muziek waar ik dan wel een wat echo's van opving en wat mij heel erg 
interessant leek. Dus er was toch wel iets. 
Peter Peters: Maar niet veel? 
Ton de Leeuw: Niet zo veel, heel weinig. Het is niet te vergelijken met wat er nu is. 
Maar aan de andere kant is het nu zo dat elke vorm van progressieve muziek 
conformisme is. Het is establishment, avant-garde is establishment, vandaag. 
Peter Peters: Het is omgedraaid? 
Ton de Leeuw: Het is omgedraaid. Dat is een wezenlijk verschil met onze tijd. 
Vandaag de dag is het heel makkelijk om avant-garde muziek te schrijven. We 
hebben alles gehad, alles is gebeurd, de laatste avant-garde is veertig jaar oud. 
Peter Peters: Veertig jaar? 
Ton de Leeuw: Nou, laten we zeggen dertig. De technische dingen zijn allemaal 
voor 1960 gemaakt. Alle technische vindingen, de stochastiek, de statistische dingen, 
de seriële dingen, de spatiële dingen, de elektronica, Cage, je kunt het zo gek niet 
noemen, alles is voor 1960 gebeurd. Vanaf 1960 verschuift het beeld naar een meer 
politiek-maatschappelijk geheel en dat krijgt in de pers een enorme belangstelling. 
Maar als enige vernieuwende factor na 1960 zou je eigenlijk alleen maar de minimal 
music kunnen noemen. Hoewel je ook daar best terug kunt gaan naar de vijftiger 
jaren, wat er in Amerika gebeurde met Terry Riley en La Monte Young. Dat is het 
verschil hè. Dus vandaag schrijven als Stockhausen, dat mag dan wel heel leuk 
lijken, maar is minder progressief dan in 1950 of 1955 een stuk schrijven a la 
Bartok. Zo gek ligt het eigenlijk. 
Peter Peters: En dat had ook te maken met de receptie van dat soort muziek door het 
publiek, met überhaupt het klimaat. Nogmaals, het beeld dat ik er van heb is dat men 
niet echt zat te springen om hele moderne muziek. 
Ton de Leeuw: Nee, dat denk ik niet. Ik moet eerlijk zeggen dat de factor publiek in 
dat hele verhaal voor mij minder belangrijk is. Daar speelt zo'n sterke culturele 
conditionering mee, die eigenlijk niet anders is dan vandaag. Er is altijd een zekere 
welwillendheid, een zekere openheid bij het publiek en tegelijkertijd onvermogen, 
passiviteit die opgedrongen wordt door het concertleven en de onmogelijkheid om 
interactie te krijgen met de creatieve muziek. En dat is nu nog zo. 
 
Fragment 18 [ID 27] (1:16’18”) > 3:40 
 
Peter Peters: Toch weer even terug naar die eerste helft van de jaren vijftig en de rol 
van Gaudeamus daar in. Gaudeamus werd in 1950 een stichting, in 1951 de derde 
muziekweek en vanaf dat moment jaarlijks de muziekweek. Was het een eiland in 
die tijd of...? 
Ton de Leeuw: Ja, voor mij wel en ik denk voor de meeste componisten van mijn 
generatie ook. Omdat dat de enige duidelijke plek was waar nieuwe dingen 
gebeurden. 
Peter Peters: En waar ook een wisselwerking met het buitenland plaats vond, een 
soort sluis. 
Ton de Leeuw: Ja, er kwamen mensen uit het buitenland via de contacten van 
Walter. We hebben dus eigenlijk hier al heel vroeg, vanaf vijftig, de belangrijke 
figuren gehad, de toenmalige avant-garde. 
Peter Peters: Er kwamen al in '47 buitenlandse componisten, maar daarna zijn er 
ieder jaar jonge buitenlandse componisten hier geweest. 
Ton de Leeuw: Er zijn niet zo heel veel mensen die daar van zijn overgebleven, die 
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namen zeggen mij niet zo veel. Je had in Duitsland, Hans Ulrich Engelmann en nog 
wel enkele Engelsen die ik me kan herinneren, maar ik heb daar niet zo veel meer 
van gehoord daarna. 
Peter Peters: Dat is een beetje vergelijkbaar met uw Nederlandse generatiegenoten? 
Ton de Leeuw: Ik denk het. Maar ik geloof echt dat het een wereldwijd fenomeen 
was. We moeten ons niet blind staren op wat er in Darmstadt en Donaueschingen 
gebeurt. 
Peter Peters: Even naar een stuk van u uit die tijd, uw eerste vioolconcert. Daar zie 
je steeds duidelijker dat u inderdaad een eigen weg gaat die steeds meer gaat 
afwijken, ook van uw generatiegenoten. 
Ton de Leeuw: Ja, ik ben daar zelf niet zo heel gelukkig mee moet ik zeggen, het is 
een stuk wat geschreven is voor Jos Verkoeyen. Dat is in mijn productie toch eerder 
een minder belangrijk stuk. Het was toch wel traditioneel gericht, vooral na mijn 
sonate voor twee piano's. Tussen mijn sonate voor twee piano's en mijn vioolsonate 
iets later, zit er inderdaad een dip, tussen '51 en '56 in, waarin ik stukken schreef die 
ietsje makkelijker over kwamen, overigens zonder dat te willen. Misschien een soort 
ontspanning na die Parijse tijd. Dat geloof ik nu achteraf wel. Ik schreef toen veel 
stukken voor amateurs, dat hield me toen wel even bezig. Niet voor publiek maar 
voor amateurs en dat is wat anders. Dus al die stukken voor piano, de vijf etudes, de 
vioolsonatine, al die examenstukken op conservatoria. Ik denk dat het voor mij een 
soort van ontspanning was, dat ik kennelijk nog een beetje tijd nodig had voor de 
grote sprong te wagen. Job daarentegen is wat meer experimenteel, maar veel meer 
op het gebied van de radiofonie dan op het gebied van het muzikale idioom. 
 
Fragment 19 [ID 28] 1:19’58”) > 6:00 
 
Peter Peters: Misschien is het leuk om even in te gaan op de opkomst van de 
elektronische muziek. Als je modern wilde zijn in die tijd dan kon je daar eigenlijk 
niet omheen. Waar ligt het begin punt van die ontdekking, in Parijs natuurlijk al heel 
vroeg met Piere Schaeffer, maar wanneer begon dat in Nederland door te werken? 
Ton de Leeuw: Later. Ik heb het geluk gehad dat ik Schaeffer in Parijs ontmoette en 
dat ik wat meer van die concrete muziek kon kennis nemen. Vanaf dat moment was 
ik daar hevig in geïnteresseerd en vrijwel direct vanaf mijn terugkomst heb ik daar 
lezingen over gehouden in het land met een bandapparaatje. Dus ik sjouwde het land 
af om lezingen over elektronische muziek te geven. 
Peter Peters: Hoe waren de reacties? 
Ton de Leeuw: Zeer geïnteresseerd. Niet zo van nou hoor ik iets prachtigs, maar heel 
geïnteresseerd. Het was toch inderdaad een fascinerende nieuwe muziek. 
Peter Peters: Het moet inderdaad een spektakel geweest zijn? 
Ton de Leeuw: Dat was het zeker. Het gekke is, ik had toen materiaal uit Parijs bij 
me, maar ook van een Belgisch groepje componisten die voor de toenmalige BRT 
dingen hebben gedaan die in die tijd toch wel erg revolutionair waren, zo'n David 
van de Woestijne. Een paar jongens die direct na Schaeffer, in België zo'n beetje 
hetzelfde gingen doen. Leuke spelletjes met vallende deksels. 
Peter Peters: En daar dan een beetje mee gingen knutselen? 
Ton de Leeuw: Ja, en heel leuk. Niet minder dan Schaeffer. En ik had dat 
opgenomen. Met al dat materiaal ging ik dus de boer op. Dat was voor mij heel 
spannend, als materiaal. Ik heb dus alleen niet de mogelijkheid gehad om er mee te 
werken voordat ik aan dat Radiofonisch oratorium begon. Toen kreeg ik voor het 
eerst van de radio de middelen om daar mee te werken. Een studio en we hebben 
inderdaad heel lang in die studio gewerkt in 1955, verschillende studio's zelfs. Ik heb 
daar erg veel van geleerd en het was spannend. 
Peter Peters: Hoe moet ik me die wereld voorstellen die dan open gaat,die 
mogelijkheden die opdoemen, wat voor een rol speelde dat voor de componist, voor u? 
Ton de Leeuw: Voor mij speelde dat een heel belangrijke rol. Eigenlijk was ik al 
vanaf Schaeffer daarin geïnteresseerd. Het was een fascinerende wereld waar je 
duizenden dingen mee kon doen. Ik heb in die zelfde tijd ook een boekje geschreven 
over elektronische muziek, wat de AVRO heeft uitgegeven destijds, hoewel dat ook 
weer wat later kan zijn. Je bent bezig om dingen te ontdekken, het is weer hetzelfde 
hè. 
Peter Peters: Maar ik krijg toch een beetje de indruk dat het ontdekkingsreiziger zijn 
binnen uw generatie inderdaad een uitzondering was, maar misschien heeft u ook op 
een bepaalde manier de weg bereid voor de generatie die na u kwam? 
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Ton de Leeuw: Dat wel. Dat hoor ik ook. 
Peter Peters: Hoe is dat gelopen? 
Ton de Leeuw: Dat weet ik niet. Dat is gelopen langs indirecte weg. Ik begon met 
mijn lezingen voor de radio over elektronische muziek, ik spreek nu over iets later 
waarschijnlijk het begin van de tweede helft van de vijftiger jaren. Vanaf dat 
moment heb ik erg veel over elektronische muziek verteld en toen kwam ook dat 
Gesang der Jünglinge er weer in en die hele Duitse ontwikkeling daarvan. Ik weet 
nog dat in de loop van de laatste twintig-dertig jaar ik mensen tegen kom van de 
jongere generatie, van wie ik het helemaal niet verwacht, die dan zeggen die Ton de 
Leeuw heeft me toen enorm op dat spoor geholpen en een ander die zegt God zo ben 
ik het vak in gegaan, een derde die zei ik kan me nog een lezing in Groningen 
herinneren, ik kan niks meer van je muziek herinneren, maar het was of er een 
wereld open ging. Dat soort reacties. Collectief wordt dat door iemand verwerkt en 
door de ander niet. 
Peter Peters: Heeft dat met mentaliteit of met stijl te maken, is dat inderdaad die 
houding van zoeken naar nieuwe mogelijkheden? 
Ton de Leeuw: Ik denk dat het eerder de mentaliteit is. Ik geloof altijd weer dat de 
stijl niet een echte graadmeter is voor vernieuwing. Het is de concentratie en die kan 
je in alle tijdperken terugvinden. Het is het werk watje verricht, watje er in stop, wat 
je investeert, een soort van gedrevenheid. Dat is wat een jonge Bartok anders maakt 
dan zijn tijdgenoten die in dezelfde stijl schreven. 
Peter Peters: En dat is ook waarin u verschilde van uw generatiegenoten? 
Ton de Leeuw: Dat is zoals ik het voel. Het is voor mij een verklaring hoe het komt 
dat er een aantal mensen niet doorgaan in het componeren en anderen wel. Maar of 
het zo is weet ik niet. 
 
Fragment 20 [ID 30] (1:25’59”) > 4:38 
 
Peter Peters: Halverwege de jaren vijftig werd de kloof tussen uw generatiegenoten 
steeds groter, dat is duidelijk. 
Ton de Leeuw: Die werd groter, maar we bleven goede vriendjes onder elkaar hoor, 
geen probleem. 
Peter Peters: Maar iemand als Otto Ketting die in 1958 over Webern schrijft als 
persona non grata. Ik heb toch aldoor nog het beeld dat dat soort nieuwe 
ontwikkelingen, ook hier bij Gaudeamus, in het Nederlandse muziekleven in z'n 
algemeenheid nauwelijks weerklank vonden. Er werd geen Webern uitgevoerd, dat 
gebeurde pas in de jaren zestig, zelfs Schönberg niet. 
Ton de Leeuw: Ja. Maar als er een plaats was waar het wel gebeurde, waar er 
belangstelling voor was, dan was het hier. Zoals we al zeiden, Stockhausen kwam 
hier en al die jongens kwamen toen later hier. Walter had natuurlijk erg veel 
contacten daar mee, met Darmstadt. Dat ging wel door hoor. 
Peter Peters: Waren die buitenlandse contacten van Walter Maas ook niet vooral 
Duitse contacten? 
Ton de Leeuw: Ja, uitsluitend. 
Peter Peters: We zijn vaak geneigd te denken dat het zo internationaal was, maar het 
was vooral Duits hè? 
Ton de Leeuw: Het was Duits. En mijn streven in die tijd was, omdat ik hier dus een 
beetje mee werkte met de ontwikkeling van de stichting, om dat ook uit te breiden 
naar andere landen. Het is dus daardoor dat bijvoorbeeld Xenakis hier is gekomen, 
die helemaal niet wilde komen. Dus ik heb een halfuur met hem aan de telefoon 
gezeten om hem over te halen toch een keer hier te komen. Zo is Xenakis hier 
binnen gekomen, dat was ergens in de buurt van '58/'59 hè? 
Peter Peters: Ja. Gaudeamus had echt een Duits stempel. Maar misschien gebeurde 
er in andere landen ook niet zo veel? 
Ton de Leeuw: Ik denk echt dat het via de persoonlijke contacten van Walter is 
gegaan. Het is natuurlijk wel zo dat er ook wat Engelse componisten kwamen. Maar 
daar buiten was het niet zoveel. Maar Walter had natuurlijk toch een fijne neus en 
voelde wel dat daar de wind vandaan blies, uit de richting van de seriële muziek. 
Daar heeft hij dus erg op ingespeeld en dat is natuurlijk toch van heel groot belang 
geweest voor Nederland. Want het is zo dat wij, en dat vind ik toch wel fantastisch, 
in die jaren al die moderne stukken hoorden, er mee in contact kwamen en die 
jongens konden spreken, die vanaf 1965/1970 bij de grote festivals in het westen 
terecht kwamen. Dus wij waren in dat opzicht tien jaar voor op het westerse muziekleven,  
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in de randstad. 
Peter Peters: Even nog Walter Maas. Was hij er in de eerste tien jaar na de oorlog 
niet geweest, had het Nederlandse muziekleven er misschien dan anders uitgezien? 
Wat is zijn betekenis vooral in die eerste tien jaar geweest? 
Ton de Leeuw: Zijn betekenis is denk ik enorm geweest. Hij heeft iets doorbroken 
van de heersende gezapigheid. Hij kon deuren open maken, wat wij als componisten 
nooit konden, belde overal, enfin wij weten hoe legendarisch dat te werk ging, had 
contacten bij het ministerie, bij wie dan ook, waar dan ook, als hij mensen nodig had 
dan zette hij dat in. Hij stuitte om weerstanden, maar toch is het langs die weg 
geweest dat de zaak hier open gebroken werd. Als Walter er niet was geweest, dan 
denk ik dat de ontwikkeling hier veel later op gang gekomen zou zijn. Ik kan niet 
zeggen of dat voor mij persoonlijk het geval is omdat ik dus inderdaad het geluk heb 
gehad om enerzijds in Parijs te zijn en anderzijds om heel vroeg op een heel ander 
spoor te komen, van de Aziatische muziek. Maar dat valt volkomen buiten 
Gaudeamus, Parijs en dat vallen daar helemaal buiten. 
Peter Peters: Maar wel ontzettend belangrijk in uw eigen ontwikkeling? 
Ton de Leeuw: En of. 
 
Componisten zelfverzekerder – Fragment 21 [ID 32] (1:30’37”) > 5:12 
 
Peter Peters: Was het zo dat de componisten zelfverzekerder werden in de loop van 
de jaren vijftig? 
Ton de Leeuw: In zeker opzicht wel. Wat ik namelijk in zo'n papiertje hier vind, dat 
vind ik wel grappig. Het gaat over die oprichting van die seniorengroep, er wordt 
dan gezegd: conclusie hieruit, waar de jongsten, dat is de generatie na mij, steun van 
Gaudeamus nodig hebben, menen de senioren alleen te kunnen of moeten 
zwemmen. Dat is een eerste voorwaarde die ook aan een op te richten seniorengroep 
gesteld moet worden. Kennelijk vonden wij toen, we zijn nu dertig jaar, het wordt nu 
rijd dat Gaudeamus zich richt tot de jongeren. Dat is een beetje een dramatisch 
moment geweest want we waren toen eigenlijk nog niet bewust van het feit dat de 
jongeren Gaudeamus eigenlijk niet meer zo nodig hadden, omdat er zo veel andere 
dingen ook opkwamen en er ook meer geld beschikbaar werd gesteld overal. Die 
band die wij gehad hebben met Gaudeamus is nooit meer terug gekomen. 
Peter Peters: Die band heeft dus in die hevigheid maar vijftien jaar bestaan, tot 1960? 
Ton de Leeuw: Absoluut, ja. 
Peter Peters: Je zou er dieper op in kunnen gaan, dat conflict tussen die generaties, 
zo rond 1956 en de jaren daarna. U heeft het over het feit dat er meer geld 
beschikbaar kwam, de hele mentaliteit veranderde denk ik. Dat wederopbouw 
bewustzijn, we gaan er met z'n alle tegen aan, we laten ons niet betalen of het geld is 
er gewoon niet maar we doen het toch, daarvoor kwam in de plaats het besef van het 
geld is er wel en we willen ons deel daarin. Die eerste generatie Gaudeamus componisten  
was met volledig andere dingen bezig dan die jongere generatie. Die indruk 
krijg ik althans. Bijvoorbeeld in 1956, de manier waarop Peter Schat, Jan van 
Vlijmen in zo'n strijkkwartet met twaalftoonsmuziek gingen experimenteren. Otto 
Ketting met zijn Komposition für Zwölf Tonen. Die vernieuwings drang die je bij de 
generatie van vlak na de oorlog eigenlijk mist, die komt bij die generatie heel sterk 
naar voren. U bent daarin toch een uitzondering. 
Ton de Leeuw: Ja, dat geïsoleerde werken heeft natuurlijk mee gespeeld onder 
andere. Wat die nieuwe generatie karakteriseert zijn natuurlijk die economische 
omstandigheden, maar dat is lang niet het enige. Het tweede is dat in ieder geval de 
belangrijke jongens daarvan in één clubje zaten, dus collectief optraden, al heel 
vroeg. Al die jongensachtige pogingen tot vernieuwing werden onmiddellijk 
versterkt door dat collectieve optreden... 
Peter Peters: U noemt dat jongensachtige pogingen tot vernieuwing, dat vind ik leuk 
want dat relativeert het ook. 
Ton de Leeuw: Ja, maar dat is het toch. Ik bedoel dat is het toch altijd. Je probeert 
altijd de wereld te verbeteren als je twintig bent, dat is nou eenmaal zo. En als je dat 
dan vooral collectief doet, dan steekt dat elkaar aan. 
Een derde rol speelt het feit dat Kees van Baaren een zeer heilzame invloed heeft 
uitgeoefend. Dat was nou één van de mannen van de oudere generatie die niet meer 
toe kwam aan de seriële muziek maar wel heel goed Schönberg heeft verwerkt en 
bestudeerd en dat heeft hij meegegeven aan de jongere generatie. Hij heeft 
Schönberg meegegeven en niet Stockhausen. Vandaar dat die jongens onmiddellijk 
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begonnen met Schönberg. Kijk, ik begon met Bartok en zij begonnen met 
Schönberg. Dat is een belangrijk verschil. Dat jongensachtige heeft misschien ook 
nog een andere achtergrond, het is zo dat als je op een bepaalde leeftijd bent en in 
een bepaalde situatie, dan kan een bepaald idioom werken als een symbool voor het 
zich afzetten tegen iets. En ook deze jongens van de jongere generatie hebben wel 
degelijk het probleem gevoeld van de generatie Flothuis enzovoorts, die eigenlijk zijn 
blijven steken in dat muzikanteske en als protest zich daar tegen afzetten. 
 
Fragment 22 (1:35’00”) > 5:48 
 
Peter Peters: Dat is een heel duidelijk kenmerk van die generatie, dat verzet, protest, 
zich afzetten tegen. 
Ton de Leeuw: Maar ook door dat collectieve. Zij begonnen dus gewoon een stap 
verder, zij begonnen met Schönberg, ik begon, geïsoleerd, met Bartok. Zo ligt het 
eigenlijk. 
Peter Peters: En zij zetten zich bijvoorbeeld ook af tegen Pijper? 
Ton de Leeuw: Ja. Dat heb ik nooit goed begrepen, maar goed dat kan ik me wel 
voorstellen. Zij hebben dus in die eerste jaren twaalftoonsmuziek geschreven en zijn 
vanaf 1960 begonnen met seriële muziek te schrijven. Ik weet niet precies hoe de 
jaartallen liggen. 
Peter Peters: Maar er moeten toch ook discussie hebben plaatsgevonden hier in die 
tijd tussen die twee generaties over die twaalftoonsmuziek. Sterker nog, die hebben 
plaatsgevonden, daar zijn opnames van. Dan krijg je toch dat die oudere generatie er 
omheen loopt met het argument dat componeren iets anders is. Componeren is een zaak  
van het gevoel, van een mens die zich uitdrukt. Die jongere generatie heeft daar eigenlijk  
geen boodschap aan. Die twee mentaliteiten van hoe muziek zou moeten zijn zie je  
halverwege de jaren vijftig. 
Ton de Leeuw: Ben ik daar bij geweest bij die discussies, ik kan het me niet 
herinneren? 
Peter Peters: Nee, dat klopt. Het zijn twee opnames, één uit '55, een componisten 
forum onder leiding van Henk Stam waar dat soort kwesties aan de orde komen. En 
ik heb een opname uit 1958, ook van een soort componisten forum, maar daar wordt 
heel duidelijk over die zaken gepraat. Jan Wisse zit daar bijvoorbeeld bij. Jan Wisse 
was één van de componisten die een heel scherp oog had, eigenlijk van uw generatie 
of iets ouder nog, voor nieuwe ontwikkelingen en afstand nam van die wat gezapige 
(houding?). 
Ton de Leeuw: Dat is een naam die we vergeten zijn hè? Iemand met 
compositorisch talent ook hoor, hij heeft leuke stukken gemaakt. 
Peter Peters: Sette aphorismi. 
Ton de Leeuw: Ja, dat is waar, maar ik ben bij die discussies niet geweest. 
Peter Peters: Maar u kunt er misschien nog wel wat van reconstrueren? 
Ton de Leeuw: Ik geloof niet dat ik ooit gediscussieerd heb over dit soort 
problematiek met jongere mensen, buiten mijn leerlingen om. Vanaf 1955, toen die 
jongste generatie dus begon, was ik eigenlijk langzamerhand al een beetje afstand 
aan het nemen. Ik had een baan in Hilversum en ik had mijn werk mijn eigen 
besognes. En zoals ik al zei, vanuit die seniorengroep hadden we dus eigenlijk toen 
al dat idee van nu moeten de jongeren maar wat gaan doen. De enige wrijving die er 
geweest is, is inderdaad omstreeks 1960, toen ik het gevoel kreeg dat ik weer 
geconfronteerd werd met een sekte. 
Peter Peters: Dus na het existentialisme, het serialisme... 
Ton de Leeuw: Komt er weer een groep die eigenlijk de waarheid in pacht heeft. Dat 
zat me niet lekker. Ik had alle sympathie voor wat ze wilden, ze gingen ook de weg 
op van het serialisme en allerlei leuke experimenten, dat is allemaal prima. Maar 
weer onmiddellijk dat inpalmen, dat onuitgesproken idee van Gaudeamus moet dan 
nu maar een springplank worden voor ons. Terwijl ik sterk pleitte voor pluraliteit, 
want er was meer op de wereld. Ik had toen dus al het idee van die Xenakis bijvoor- 
beeld, de Aziatische muziek die speelde toen helemaal geen rol, de neoromantiek 
vanuit Polen begon al een beetje op te komen, dat kun je niet alleen maar in die 
politiek-maatschappelijke seriële hoek stoppen, daar is Gaudeamus niet voor. Je 
moet die breedheid houden, laten we niet een tweede Darmstadt maken. En dat is het 
gelukkig ook niet geworden, maar er was wel een lichte wrijving op dat moment met 
die jongere generatie, althans met een woordvoerder daarvan, maar vooral ook een 
zekere afstand die ik toen kreeg met Walter. 
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Peter Peters: Welke woordvoerder was dat? 
Ton de Leeuw: Peter Schat. Peter was toen echt de man die alles natuurlijk wilde 
binnen halen. Waar ik dus verder ook geen probleem mee had. Ik had echt het 
gevoel die jongens zijn jonge honden, die willen er uit, dat is logisch. Maar wat ik 
belangrijker vond, dat ik toen eigenlijk een beetje afstand begon te nemen van 
Walter. Want Walter had toch een beetje het zwakke punt, behalve zijn muzikale 
beperking natuurlijk, dat hij toch de neiging had om mee te gaan met wie dan ook, 
als het maar de naam van Gaudeamus ten goede kwam. 
Peter Peters: Zo van de zaak voor alles. 
Ton de Leeuw: Ja. En ik geloof dat dat voor mij eigenlijk de belangrijkste aanleiding 
is geweest om me maar te distantiëren, zonder breuken te maken. Ik ben toen een 
tijdje op een afstand gebleven. Maar op dat moment is dat gaan spelen. 
 
Fragment 23 [ID 35] (1:48’38”) > 4:10 
 
Peter Peters: Dan praten we over 1960. Nog even terug naar Jan Wisse, want ik heb 
hem, inderdaad in die knipsels die ik daarvan gevonden heb, toch leren kennen als 
een heel intelligent observator van allerlei nieuwe ontwikkelingen. Daar was hij 
betrekkelijk fel in, ook in zijn artikelen in Elseviers weekblad. In 1955 schrijft hij 
een artikel, ik geloof onder de titel weg met de lauwheid, waarin hij terug kijkt op 
tien jaar Gaudeamus en het wonderlijke is dat Gaudeamus daarin naar voren komt 
als een groep die hij als lauw kenschetste. Er worden geen keuzes gemaakt, er 
worden geen nieuwe wegen bewandeld, eigenlijk heel anders dan het beeld watje 
daarna van Gaudeamus heb, als een bolwerk van de avant-garde. Ik vond het heel 
verrassend. 
Ton de Leeuw: Maar dan heeft hij het dus over zijn generatie? 
Peter Peters: Dan heeft hij het over de generatie die tussen '45 en '55 daar heeft rond 
gelopen. Hij typeert hen als lauw. 
Ton de Leeuw: Ja. En daar heeft hij ook gelijk in. 
Peter Peters: Maar dat vind ik nog al wat. 
Ton de Leeuw: We hebben het daar over gehad. Hij uitte zich nog al agressief, een 
beetje vanuit zijn persoonlijkheid. Ik heb altijd heel goed met hem kunnen 
opschieten, we hebben er vrij veel over gepraat en ik had waardering voor zijn 
muziek. Het was eigenlijk de enige jongen die wat meer in zijn mars had. Maar hij 
was een beetje agressief. Hij heeft zich natuurlijk ook een beetje uit het muziekleven 
weg geschreven, hij had enorm veel vijanden. Hij was gauw met apodictische 
uitspraken, kennelijk is dit ook zo. Maar hij had in wezen niet ongelijk. Absoluut niet. 
Peter Peters: Lauw. 
Ton de Leeuw: Ja. Dat was het wel. Qua compositorische output zo moetje het zien. 
Peter Peters: Houding ook? 
Ton de Leeuw: Ik denk het wel. Maar ik denk dat die lauwheid bij mijn generatie 
niet het gevolg is van een soort van mentale lauwheid, maar gewoon het feit dat in 
wezen, toevalligerwijze, bij die hele generatie eigenlijk geen echte componisten 
zaten en ik bedoel dit absoluut niet negatief. Ik ben er van overtuigd dat dat het 
meest belangrijke aspect is. Als je een echte componist bent dan ben je niet lauw, wat 
voor een stijl je ook schrijft en watje ook doet, maar dan ben je altijd iets aan het 
doen. Zo gauw je het begrip lauwheid ophangt aan een stijl dan is het eigenlijk een 
vervalsing van het beeld. 
Peter Peters: Er waren geen componisten? 
Ton de Leeuw: Er waren geen componisten in mijn generatie. En heel toevallig bij 
de volgende generatie wel. Je had Peter Schat, je had Jan van Vlijmen, je had toen 
Reinbert de Leeuw die echt een veelbelovende componist was. 
Peter Peters: Otto Ketting? 
Ton de Leeuw: Ja, maar die hoorde niet bij dat clubje, maar ook dus een begaafde 
jongen. 
Peter Peters: Dat waren componisten? 
Ton de Leeuw: Meer. Maar ik moet ook weer zeggen dat zij het makkelijker hadden. 
Zij begonnen direct met een erfenis die hen werd voorgeschoteld. Onze generatie 
had dat niet, wij hebben het moeten veroveren, stap voor stap. 
Peter Peters: In dat vacuüm na de oorlog. Een absoluut isolement voor jonge 
componisten, zoek maar uit watje gaat doen, geen grote voorbeelden, alles zelf 
veroveren. 
Ton de Leeuw: Ik denk voor me zelf, dat als die mentale houding van die 
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Darmstadtclub niet zo was geweest, maar wat meer reëel, wat meer open, dat ik veel 
eerder daarmee gewerkt zou hebben. Dat heeft mij enorm tegen gehouden. 
Peter Peters: Dat sekte-achtige? 
Ton de Leeuw: Ja. 
 
Einde deel 1 (1:45’48”) 
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Deel 2.2 (1:06’46”) 
 
Opnamedatum 28 oktober 1995 
 
Fragment 24 [ID² ] 02 (0:00’00”) > 3:00 
 
Peter Peters: We zitten hier in het kader van het Oral History Project van het Walter Maashuis met Ton 
de Leeuw en we gaan het hebben over de periode 1945-1955, met hier en daar een uitloop naar de jaren 
daarna. We zullen proberen zo veel mogelijk aspecten aan de orde te laten komen. Ik heb u net even dat 
verhaal laten zien uit 1953 wat u zelfgeschreven heeft in Mens en Melodie over een reis naar 
Darmstadt. Het is misschien leuk om daar even de draad op te pakken en te vertellen wat uw indruk is 
als u dat stuk opnieuw leest. 
Ton de Leeuw: Ja. Ik had toen eigenlijk al de houding waar ik de tendens toe heb, om een beetje de 
subjectieve reacties als componist te scheiden van hetzij journalistiek of muziekwetenschappelijke 
benaderingen. Ik heb al verteld dat ik als componist nogal moeite had met de ceremoniële benadering 
en beetje overtrokken verering opeen voor Webern, maar wat mij nu opvalt en dat heb ik verder niet 
verwerkt in dit artikel, is dat ik dus eigenlijk een aantal namen citeer waarvan er dus maar drie zijn die 
wij nu noch kennen, van de seriële musici en de anderen zijn allemaal andere namen. Dat waren toen 
de jonge componisten. 
Peter Peters: Dan moet ik denken aan Stockhausen, Boulez en..? 
Ton de Leeuw: En Nono geloof ik dat ik noem, ik weet het niet meer. Maar er zijn ook hele andere 
namen die genoemd worden, waar onder de mijne omdat ik werd uitgevoerd daar. Al die mensen zijn 
dus in die tijd jong en zijn bezig met componeren. 
Hebben zich dus niet verder ontwikkeld in seriële richting, sommige wel in andere richtingen. Ik heb 
nu het gevoel dat ik toen eigenlijk dit zag, hoewel ik wel zeg dat die seriële kant heel belangrijk gaat 
worden, iets verder op in die beschouwing, maar toch zag ik het totaal als een mogelijke potentie voor 
wat verder zou gaan gebeuren. Want we moeten niet vergeten dat in die tijd Stockhausen, Boulez en 
Nono hele jonge knapen waren, die hadden hun eerste werken geschreven die niet tot de beste behoren. 
Wat komt daar uit, dat weet je dus nog niet. Aan de ene kant die enorme belangstelling Webern en 
alles wat serieel is en aan de andere kant toch nog dat open zijn, het zou nog andere kanten kunnen 
uitdraaien. En dat dat niet gebeurt, wordt pas vijfjaar later duidelijk. 
 
Fragment 25 [ID² 03] (0:03’00”) > 5:12 

 
Peter Peters: Dan zitten we zo in 1958. Kort daarvoor gaf u een serie lezingen voor de AVRO-radio 
over experimentele muziek. Wat ik daar leuk aan vind is die term experimentele muziek, omdat je die 
eigenlijk nooit meer hoort. Je hebt het wel over elektronische muziek, of hedendaags of moderne 
muziek maar experimentele muziek daar praten we niet meer over. Wat verstond u in die tijd onder 
experimentele muziek en gaf het ook een soort houding aan, dat zoekende? 
Ton de Leeuw: Ik denk het wel. In die tijd waren we bezig met dingen te ontdekken, nieuwe werelden, 
af te komen van de tonale wereld van de traditionele muziek. En ik denk alles wat zich in die richting 
bewoog, van nieuwe dingen, dat was onderzoek dat waren nieuwe gedachten, nieuwe concepties. Dus 
eigenlijk in wezen experimenten, want je weet nooit waar je uit komt, je weet wel waar je begint, maar 
niet waar je uit komt. In die richting. Maar ik heb verder niet zo veel behoefte om waarde te hechten 
aan de titel als zodanig. Wat ik ook al eerder zei wordt er op dit moment wordt er eigenlijk niet 
geëxperimenteerd. Eigenlijk sinds de laatste twintig, dertig jaar. Er wordt wel moderne muziek 
geschreven en dan is er nog de vraag wat is dat, maar dat is establishment. Toen was het op het spoor 
om ontdekt te worden, het was een experiment en nu is de avant-garde establishment. Dat is dus het 
hele grote verschil. 
Peter Peters: Nou is het grappige van een experiment, je kan het uitvoeren en het kan niet met de 
theorie in overeenstemming zijn. Het suggereert ook een hele wetenschappelijke benadering en dat past 
ook wel een beetje in die tijd naar mijn idee. Dat geloof in de potentie van de wetenschap, 
vooruitgangsgedachte, de vooruitgang in het materiaal. 
Ton de Leeuw: Ja, er was nog een enorm optimisme in die tijd. Veel meer dan nu. Dat optimisme was 
heel belangrijk. We hadden echt het idee we gaan toch een nieuwe wereld ontdekken, weer voor de 
zoveelste keer en dat bleek snel dus niet zo te zijn, maar dat speelde dus wel degelijk mee. En dan niet 
te vergeten de belangstelling voor de andere wetenschappen. Dikwijls erg pseudo hoor: dat koketteren 
met informatie en theorie. 
Peter Peters: Werner Eppler was daar geloof ik ook mee bezig? 
Ton de Leeuw: Eppler maar ook Stockhausen en al die jongens om Keulen heen hadden dat. Ik kan me 
nog herinneren dat iemand heel trots zei: als je een groot überraschungs effect wil hebben dan moetje 
op een bepaald moment de grote klap niet vlak voor, maar er na geven. Van die mooie theorieën 
waarmee toen veel gedaan werd. Dat was natuurlijk allemaal best leuk, maar een beetje half 
wetenschappelijk. Het was meer het idee dat men zich daar voor interesseerde. En dan niet te vergeten 
Xenakis in die tijd. 
Peter Peters: Wat heeft die beweging, die houding opgeleverd. Wat mij opvalt is dat je zelfs de sleutel 
werken uit die tijd zelden meer opgevoerd hoort. Het lijkt een soort afgesloten hoofdstuk, hoe kan dat? 
Ton de Leeuw: Dat is ook waar. Omdat ik denk eerlijk gezegd dat wij toch bezig zijn met een zekere 
mythe vorming over die periode en over de waarde van de experimenten. Ik denk dat de historische 
waarde van de werken die in die tijd geschreven zijn heel groot is, gezien de geweldige repercussie 
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overal en het denken op een ander spoor, maar dat de artistieke waarde daarmee absoluut niet gelijke 
tred houdt. Op een paar dingen na hè. Neem nou zo'n werk als Structures van Boulez, dat was in die 
tijd ongelofelijk spannend, maar als je het nu hoort is het artistiek absoluut niet houdbaar. 
Peter Peters: Hoe kan het nou dat in die tijd dat verschil op een één of andere manier niet aan het 
daglicht kwam? 
Ton de Leeuw: Nou, waarschijnlijk omdat wij zo gebiologeerd werden door de deuren die open gingen, 
meer de potentie wat het aangaf, dan het resultaat als zodanig. 
Peter Peters: Het was een eerste stap en het opende visioenen voor watje daar mee kon doen. 
Ton de Leeuw: Natuurlijk, en wat kun je daar dan mee doen ! En dan kun je zelfs zeggen Boulez doet 
het zo, dat bevalt me niet, maar ik ga dezelfde weg en ik ga het op die manier doen. Dus daar is weer 
dat experimenteren wat een grote rol speelt. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is geweest hoor. 
 
Fragment 26 [ID² 05] (0:08’13”) > 6:55 

 
Peter Peters: Even een zijpad, maar wat mij interesseert, waarom er vandaag niet meer 
geëxperimenteerd wordt, of wordt er nog wel geëxperimenteerd maar zijn de vooronderstellingen 
anders. Wat is het verschil. Was er in die tijd toch nog het zoeken naar een soort universele muzikale 
taal of...? 
Ton de Leeuw: Bij de seriëlen wel. Zij hadden een beetje dat sektarische van wij zijn de avant-garde en 
daar buiten is niks. Een beetje overdreven gezegd, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Maar bij 
de anderen was het toch niet zo. Er was toen eigenlijk al een veel grotere pluraliteit dan wij nu denken. 
Want in die tijd had je experimenten bij de seriëlen, bij Xenakis, bij John Cage. Niet te vergeten wat die 
man heeft geëxperimenteerd, dat is natuurlijk ook niet mis. Varèse, die ik een aantal keer heb ontmoet 
in die tijd, “57/"58, dat hij hier was, om aan zijn Philips paviljoen te werken, dat is een hele fascinerende 
figuur ook. Dus aan alle kanten werden er inderdaad deuren open gemaakt en dat is heel belangrijk. 
Alleen de seriëlen hebben een beetje een monopolie in de pers gekregen en misschien via uitgevers en 
tijdschriften. Maar alles bij elkaar denk ik toch dat de artistieke waarde daarvan, van het totaal, een beetje 
overschat is en dat het veel eerder een enorm belangrijke historische waarde heeft. 
Peter Peters: Maar dat er echt op voortgebouwd is? 
Ton de Leeuw: Dat is dus de tweede helft van de vraag, waarom doen we dat nu niet meer. Ik zou niet 
weten waarom. Ik weet alleen dat vanaf 1960 die tendens om nieuwe dingen te ontdekken niet 
afgelopen is, iedere jonge generatie probeert weer de dingen te ontdekken. Dat heb ik meegemaakt als 
docent, want ik begon vanaf 1961 compositie te doceren in Amsterdam. Ik had dus onmiddellijk een 
vrij grote groep van jonge mensen en altijd weer het zelfde verhaal. De leukste onder hen, de meest 
vitale kwamen altijd naar me toe van "nou heb ik een partituur, moetje eens kijken zeg, er staat dat en 
ik heb dat en dat gedaan", tien jaar daarvoor was het al bekend. Tot aan het einde van mijn 
docententijd, midden tachtiger jaren, heb ik dat vele malen mee gemaakt. 
Peter Peters: Waarbij je in de jaren zeventig bijvoorbeeld in de Gaudeamus muziekweken ziet dat het 
wel ernstige vormen gaat aannemen, dat je voortdurend een soort herhalings-oefeningen ziet, dan 
worden de dingen die rond zestig eigenlijk echt nieuw waren nog een keer dunnetjes over gedaan. 
Ton de Leeuw: Ja. En dat is het algemene beeld. Er is dus wel het verlangen om te experimenteren, 
maar het komt er niet van. Het komt toch weer terecht op iets wat al gevonden was. Er zijn twee 
dingen. In de eerste plaats kun je zeggen dat de periode in de jaren vijftig een beetje te vergelijken is 
met de periode omstreeks 1910, de jonge Stravinsky, Schönberg, het opkomen van de jazzmuziek en 
Bartok met zijn aanpak. Dat zijn de vier poten die omstreeks 1910 het hele beeld van de moderne 
muziek veranderden. Dat is afgelopen aan het eind van de eerste wereldoorlog, dat heeft tien jaar 
geduurd. Daarna heeft men tot 1940 daarop voort gebouwd, er zijn geen nieuwe dingen meer gebeurd. 
Vijftig-zestig is een beetje het zelfde, in mindere mate. Misschien heeft het te maken met iets om de 
oorlog heen, je weet het niet. 
Peter Peters: Met dit verschil dat de ene periode aan de oorlog voor af ging en de andere periode op de 
oorlog volgde. 
Ton de Leeuw: Ja. Bij de eerste periode heb ik het altijd proberen te verklaren met de teleurstelling die 
de eerste wereld oorlog was, want toen had men toch meer het idee we gaan een nieuwe wereld 
opbouwen. Dat is een enorme klap geworden door die eerste wereld oorlog, dat het helemaal niet waar 
was en dat dat een enorme inzinking heeft gegeven. Ook het feit dat tussen die twee wereld oorlogen 
een aantal fascistische regimes opkwamen, tegen de moderne muziek in. Spanje, Duitsland, Italië. De 
tweede periode is moeilijker te verklaren, ik begrijp het niet goed. De wil is er wel, want iedere jongere 
generatie komt weer met wat nieuws, dat denken ze ten minste, maar dat is het niet. Nou zijn er nog 
twee mogelijke redenen. In de eerste plaats iets wat typisch is voor onze westerse cultuur, namelijk dat 
wij steeds weer op nul willen beginnen als je jong bent. 
Peter Peters: Dat gold ook heel sterk voor die Darmstadt generatie. 
Ton de Leeuw: Ja en nee. Zij hebben zich toch heel sterk op Schönberg en Webern betrokken. 
Peter Peters: Maar in hun zelfbeeld hadden ze echt het gevoel dat ze alles moesten afbreken om van 
daar uit iets nieuws op te bouwen. 
Ton de Leeuw: Misschien. Dat zou ik niet zo helemaal zeker weten. 
Peter Peters: Dat was toch een van de redenen waarom Boulez Schönberg eigenlijk afwees en zich op 
Webern ging richten? 
Ton de Leeuw: Ja, maar dat heeft maar heel kort geduurd, want als je hem nu hoort is hij altijd weer 
met Schönberg bezig. Eerlijk gezegd is me dat niet helemaal duidelijk, dat ligt vrij complex. Maar wel 
het feit in het algemeen dat je niet meer leert van de vorige generatie, die zetje af. Dat zie je op alle 
mogelijke terreinen. Dat heeft natuurlijk iets heel fris en dat brengt allemaal leuke dingetjes. Maar het 
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kan ook zijn dat je je daardoor eigenlijk verkijkt en dat je dingen her ontdekt die er al zijn. Je leert niet 
van de positieve kant van vorige generaties. Dat valt me ook op als ik met jonge mensen spreek, ze 
kennen zelfs de werken van vorige generaties niet meer. Of laat staan van de klassieke muziek, daar 
weten ze helemaal niets meer van. Een stukje fluiten uit de zevende symfonie van Beethoven is 
uitgesloten. Er is dus een breuk met de traditie die maakt dat wij als maar weer op nul beginnen en we 
misschien niet verder komen dan we hadden kunnen komen. 
Peter Peters: Maar dat gold dus eigenlijk ook voor uw eigen generatie? 
Ton de Leeuw: Dat gold voor mijn generatie waarschijnlijk ook. 
 
Fragment 27 [ID² 08] (0:15’09”) > 9:31 
 
Peter Peters: Tegen wie zette u zich af dan, want dat afzetten zie ik eigenlijk niet zo? 
Ton de Leeuw: Ik zette mij niet af tegen de muziek van de eerste helft van de twintigste eeuw, omdat 
het na de oorlog voor ons ook een tijd was van herontdekken. Wij hadden in de oorlog en ook vanwege 
onze leeftijd, natuurlijk heel weinig contact met de muziek van voor de oorlog, dat kende we niet. Dat 
werd toen allemaal herontdekt. Dat was voor mij het tegendeel van je afzetten, omdat ik dat namelijk 
zag als een symbool om je te kunnen afzetten tegen iets heel anders, namelijk tegen de negentiende 
eeuwse concert praktijk. 
Peter Peters: Dat was eigenlijk waar u zich tegen afwilde zetten? 
Ton de Leeuw: In eerste instantie wel ja. Dat heeft me altijd gestoord, tot op de dag van vandaag toe. 
Dat zit niet goed naar mijn gevoel, maar dat is een ander verhaal. 
Peter Peters: Maar het is in zo verre interessant omdat ik de indruk krijg dat componisten van uw 
leeftijd zich daar bepaald niet tegen afzetten? 
Ton de Leeuw: Nee. Ik heb de indruk dat het hele concert bedrijf en concert praktijk eigenlijk een 
uitloper is van een verleden tijd die gewoon gecontinueerd werd na de oorlog, door zowel traditionele 
als progressieve componisten. We schrijven als maar stukjes voor de concertzaal, dat gaat gewoon door. 
Dat is dus één kant van het verhaal, het steeds weer op nul beginnen. Ik denk ook dat wij inderdaad in een 
impasse terecht zijn gekomen. Dat dit nu wel voortborduurt, maar dat door de toenemende commercialisering 
van het muziekleven, door de vervuiling van de muziekindustrie, de inflatie, de overproductie, het geleur met 
beroemde orkesten, de wereldberoemde solisten, dat we eigenlijk toch op een punt zijn gekomen van geen 
retour meer. Dikwijls zeggen de mensen van mijn generatie "jullie doen niks meer, jullie zijn ouderwets, jullie 
gaan als maar door met datgene wat wij als veertigjarigen met trots hebben gedaan. Eigenlijk ben ik geneigd 
om het ook positief te zien. In die zin dat de fout van de vijftiger jaren is geweest dat wij veel te veel bezig 
waren met het ontdekken van nieuwe technieken, nieuwe materialen, van nieuwe middelen, elektronisch of 
niet, nieuwe esthetieken, we hielden ons altijd bezig in dat nauwe straatje van het componeren. Wat er in een 
grotere culturele- en maatschappelijke context gebeurde was eigenlijk niet aan de orde. Ik denk dat onze rijd, 
die eigenlijk een tijd is van een crisis op het gebied van materiaal vernieuwing, kan leiden tot totaal 
andere mentale doorbraken en daar hoop ik eigenlijk op. 
Peter Peters: En dan moet ik denken aan...? 
Ton de Leeuw: Aan heel veel. Onder andere het heel anders om gaan met de muziek en niet meer het 
streven naar monologen, hier ben ik en ik zeg jou wat goed is, je zult mij over honderd jaar begrijpen, 
al dat gedoe, daar geloof ik helemaal niet in. Typisch negentiende eeuws, wat alle avant-gardisten nu 
nog denken. Over honderd jaar begrijpen ze het wel, daar geloof ik niks van. 
Peter Peters: Dat is voor u dus een heel centraal denkbeeld. Je ziet dat in de eerste helft van de jaren 
vijftig ook vorm krijgen als u gaat studeren bij Jaap Kunst, de betonmusicoloog. Daarna krijg je dat u 
zich ook gaat interesseren voor elektronische muziek en dat serialisme, dus je krijgt een wonderlijk 
soort verknoping van enerzijds die oosterse mentaliteit, het onderzoeken daarvan en de betekenis 
daarvan voor de muziek, en anderzijds die buitengewoon rationele, bijna wetenschappelijke benadering 
van muziek die dat serialisme aankleeft. 
Ton de Leeuw: De een sluit het ander niet uit hoor. 
Peter Peters: Nee. In tegendeel zou ik haast zeggen. Omdat in beide gevallen dat beeld van die 
negentiende eeuwse romantische kunstenaar, het individu wat z'n diepste zielenroerselen uit in de 
muziek ondergraven wordt en de muziek als een veel objectiever fenomeen wordt opgevat. Daar zit in 
die zin een overeenkomst. 
Ton de Leeuw: Zeker. Het verklaart ook een beetje mijn aarzeling om snel aan te sluiten bij die 
serialisten. Ik heb al eerder verteld dat ik vanaf '53 voor het eerst goed in contact kwam met die seriële 
jongens in Duitsland. Het is pas in '57 dat ik de eerste stappen zet in die richting, wat is er in die vier 
jaar gebeurd? En dat komt een beetje door de twee strijd die bij mij persoonlijk ontstond. Aan de ene 
kant het gevoel van dat is iets wat heel nieuw, experimenteel en heel fascinerend is, maar tegelijkertijd 
is het een wereld die helemaal tegen mijn draad in gaat, want het is expansief, het is die typische 
westerse dynamiek, ze moeten twintig luidsprekers hebben als ze het met vier kunnen doen, de 
monologen van Stockhausen, de bijna arrogante verhalen van Boulez, het was helemaal volgens mij 
dat typische ouderwetse westerse beeld op mentaal vlak. Terwijl ik dus op zoek was naar iets heel 
anders. Het oosten, Azië en de filosofieën van Azië zijn daar gewoon één onderdeel van. Ik ben toen 
begonnen met etnomusicologie. Toen werd avant-garde eigenlijk gelijk gesteld met agressie en met op 
je kop slaan. 
Peter Peters: Toen ook al? 
Ton de Leeuw: Natuurlijk. Karlheinz die wil dat, die wil de mensen overdonderen. Dat werkt helemaal 
tegen mijn draad in. En ik had dus de moeite om aan de ene kant die fascinering voor het experiment 
en de avant-garde te verenigen met iets wat ik totaal anders wilde op mentaal gebied. En uiteindelijk 
heeft dat najaren aarzeling, waarvan ik me toen niet bewust was, alleen achter af, geleid, eerst via dat 
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tussen stapje van de Mouvements retrogrades, naar dat eerste strijkkwartet. Wat hoog serieel is, één van 
de strengste werken die er überhaupt in de seriële muziek te vinden zijn, maar wat er absoluut niet 
meer op lijkt. 
Peter Peters: Op dat oer-serialisme? 
Ton de Leeuw: Op het expansieve, expressionistische trekje van het Duitse serialisme. Dat heeft me 
kennelijk enige jaren investering gekost voordat je er achter komt. Maar dat zijn dingen die je achteraf 
vindt, op het moment zelf zijn er allerlei dingen die door elkaar spelen. Want toen kwam ook John 
Cage die me onmiddellijk heel erg fascineerde. Ik was in 1958 op die wereld tentoonstelling in Brussel 
en had toen weer contact met Varèse die ik daarvoor al vrij goed had leren kennen, die trouwens heel 
enthousiast was over mijn Job, misschien één van de weinige mensen die begreep wat er in de 
elektronica gebeurde in Job. Het is muzikaal een vrij traditioneel stuk nog, maar op elektronisch- en 
radiofonisch gebied gebeuren er allerlei dingen die nooit door enige critici zijn opgemerkt. 
Peter Peters: Wat is overigens dat radiofonische? 
Ton de Leeuw: Dat was de opdracht hè, het moest een radiofonisch oratorium zijn. 
Peter Peters: Maar dat betekent dus dat je iets maakt wat echt bedoeld was om op de radio uitgezonden 
te worden en niet om in een zaal beluisterd te worden met een paar luidsprekers? 
Ton de Leeuw: Dat kan dan wel, maar in eerste instantie is de radio het medium. 
Peter Peters: Zoals u later in 1970 een televisie opera, tableaus geloof ik, maakte. Specifiek voor dat 
medium. In die tijd kwam je dat concept van radiofonische muziek vaak tegen. 
Ton de Leeuw: Zeker. En dat werd door iedereen ook anders opgevat. Die Prix d'Italia was dat hè. Dat 
was eigenlijk het concours voor de beste radiofonische werken, dat was eigenlijk de opgave. Nederland 
heeft mij toen daarvoor gekozen en ik kreeg de vraag schrijf een radiofonisch stuk. 
 
Fragment 28 [ID² 12] (0:24’40”) > 5:12 

 
Peter Peters: Even terug naar dat punt waar u zei dat de critici die dingen niet opmerkten. Kunt u daar 
wat meer over zeggen? 
Ton de Leeuw: Als je met elektronica bezig bent, met radiofonische dingen en alles wat met techniek te 
maken heeft, dan kom je toch in een soort van geluidswereld terecht die in een normale concertzaal niet 
bestaat, niet bekent is. Om een heel eenvoudig voorbeeld te noemen, in Job heb ik heel veel 
geëxperimenteerd met verschillende akoestieken, dus bijvoorbeeld spreekstemmen te laten opnemen in 
één studio of in een andere studio met die microfoon of met die microfoon en al dat soort hele fijne 
akoestische verschillen, die eigenlijk de jus van het werk uitmaken, die als je daar niet naar luistert en 
dat gebeurt natuurlijk niet in een normale concertzaal praktijk, je kennelijk ontgaan. 
Peter Peters: Wat ik in het materiaal bij Gaudeamus tegen kwam was dat u rond dezelfde tijd in een 
conflict raakte met Henk Badings, die natuurlijk ook als een van de weinige in Nederland actief bezig 
was met elektronische muziek, bovendien ook uw leraar geweest is, kunt u vertellen waar dat over ging 
? Het hoeft niet zo zeer persoonlijk, maar had dat ook te maken met een opvatting over waar het met de 
elektronische muziek naar toe moest? 
Ton de Leeuw: Zeker. Henk Badings is de eerste geweest die in Nederland een elektronisch werk heeft 
gemaakt. Ik geloof dat dat Kain en Abel was, dat ballet. 
Peter Peters: Waar hij ook de Prix d'Italia voor gekregen heeft. 
Ton de Leeuw: Ja, inderdaad. Die verhouding was al niet honderd procent omdat ik veel meer voelde 
voor het experimentele karakter van de toenmalige Pijper, dan voor Badings die toen in die tijd 
eigenlijk ook al als vrij traditioneel werd aangezien. Maar dat was niet het hoofd probleem. Het 
hoofdprobleem was dat ik eigenlijk grote moeite had met zijn opvatting van elektronica. Het kwam er 
eigenlijk op neer dat hij instrumentale muziek schreef voor elektronische instrumenten. Dat leek me 
niet goed, want elektronica is een ander medium, heeft andere eisen, andere mogelijkheden, heeft dus 
een totale autonome expressie die anders is. 
Peter Peters: Je kunt niet de instrumentale expressie daarop projecteren? 
Ton de Leeuw: Nee, je kunt niet zomaar een instrumentaal stuk voor elektronica maken, dat kan wel, 
maar het heeft geen zin. Dus dat was eigenlijk mijn probleem, bijna een ideologisch probleem. De 
elektronica is er nu, dat is heel fascinerend, wat doen we daar nu mee. 
Peter Peters: Hij ging daarmee niet ver genoeg naar u idee. Dat heeft ook echt tot een conflict geleid. 
Ton de Leeuw: Ik kan het me niet zo goed meer herinneren, hoe ging dat? 
Peter Peters: In de notulen van Gaudeamus kom ik tegen dat er een vergadering zou zijn naar 
aanleiding van de oprichting van het contact orgaan elektronische muziek, waarbij u betrokken zou zijn 
als adviseur en Henk Badings geloof ik ook. In ieder geval zou er bij hem thuis een vergadering zijn 
over de oprichting daarvan, de plannen daarvoor. Hij wilde niet dat u daarbij aanwezig zou zijn, omdat 
hij zich beledigd voelde over het één of ander. Volgens de notulen bent u zich daar van niet bewust en 
is Wouter Paap opgetreden als bemiddelaar en is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. 
Ton de Leeuw: Dat is me helemaal ontschoten eerlijk gezegd. Maar dat zal hier wel mee te maken 
hebben. Ik groeide toch zo langzamerhand naar een kant toe die anders was. En het was natuurlijk toch 
niet zo'n makkelijke man, hij was kwetsbaar. De was me daar ook bewust van, maar ja, je hebt toch je 
eigen weg en je doet je eigen uitspraken, niet over hem maar wel over elektronische muziek en dat 
heeft hij natuurlijk wel begrepen, neem ik aan. 
Peter Peters: Hij heeft daar wel een oordeel in gehoord? 
Ton de Leeuw: Ik neem aan van wel, anders zou hij geen problemen hebben gehad om me uit te 
nodigen. Maar dat is alles wat ik weet hier van. 
Peter Peters: Kun je dat conflict toch als exemplarisch zien voor de verhouding tussen die oudere 
generatie waartoe hij behoorde en die van u? 
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Ton de Leeuw: Het is wel een conflict in esthetiek, maar ik kan het niet binden aan een generatie, 
omdat mijn generatiegenoten in Nederland eigenlijk op dat zelfde spoor zaten. Ik heb dat nooit als een 
generatie conflict gevoeld. 
 
Fragment 29 [ID² 14] (0:29’52”) > 6:20 
 
Peter Peters: Even naar iets anders. De reacties in de pers op de experimentele muziek waren in 
negentig procent van de gevallen echt vernietigend, er was een laaiend onbegrip voor dat zoeken. 
Speelde dat een rol, dat je je bemoedigd daar in voelde of dat je juist gestimuleerd werd om het anders 
te doen. En in hoeverre was die pers als het ware spreekbuis van de opvattingen bij het grote pubhek 
over nieuwe muziek? 
Ton de Leeuw: De wou dat ik het wist. Dat mag ik helemaal niet tegen de redacteur van Mens & 
Melodie zeggen, maar ik ben op zichzelf ontzaggelijk weinig beïnvloed door wat mensen schrijven. En 
zeker in die tijd nog meer dan nu eigenlijk, want toen was ik behoorlijk eigenwijs, een leeftijdsverschijnsel. Ik 
doe wat ik moet doen en wat de mensen dan schrijven, ja... Misschien had ik toen ook 
nog wel een beetje het idee dat de mensen er aan moesten wennen en misschien over tien jaar of over 
honderd jaar (snappen ze het wel). Maar het heeft nooit echt een grote rol bij mij gespeeld wat andere 
mensen er van zeiden. Je voelt toch het beste watje zelf moet doen en hoe je het moet doen, watje kunt 
en waar je grenzen zijn en zo werkje. 
Peter Peters: Maar dat paternalisme in die toon van veel van die stukjes is echt ongelooflijk. 
Ton de Leeuw: Ja, dat zal best. Misschien was ik er wel aan gewend. 
Peter Peters: En die bemoedigende schouderklopjes. 
Ton de Leeuw: Ja. Hoewel het gek is dat vanaf het moment dat ik de Prix d'Italia kreeg, mijn reputatie 
in Nederland opeens een stuk was gestegen. Dus misschien vanaf dat moment werd ik opeens een 
figuur waar je niet helemaal paternalistisch tegen kunt zijn. Die indruk kreeg ik wel. 
Peter Peters: Het is duidelijk dat het voor u geen grote rol speelde. 
Ton de Leeuw: Geen grote rol. Misschien onbewust, dat weet je nooit maar bewust zeker niet. 
Peter Peters: We even terug gaan naar dat jaar 1945. We hebben net gezien dat in compositorisch 
opzicht toch een zekere continuïteit te zien is in Nederland. Dat gold in ieder geval niet voor de; 

organisatiestructuur, de infrastructuur van het muziekleven, er zijn ontzettend veel jubilea dit jaar en 
volgend jaar omdat er na de oorlog veel nieuwe initiatieven zijn ontstaan, wat kunt u zeggen over die 
wederopbouw gedachte als het gaat om hoe dat muziekleven er uit moest zien? 
Ton de Leeuw: Daar kan ik tot aan de jaren zestig heel weinig over zeggen, om de eenvoudige reden 
dat ik in de geïsoleerde positie leefde en waar we het al over gehad hebben. Het was eigenlijk een 
wereldje wat zich buiten mij en boven mij afspeelde. Hoewel ik toch vrijwel vanaf het begin bij 
Donemus ben geweest en dat was heel praktisch natuurlijk. 
Peter Peters: U bedoelt aangesloten als componist? 
Ton de Leeuw: Ja. Maar ik had ook zoiets als ze doen maar hè. Op een goede dag zei iemand tegen 
mij, begin vijftig misschien ook al eerder ik weet het niet meer, je moetje laten aansluiten bij de 
BUMA, dan krijg je auteursrechten. En ik dacht nou waarom niet, tenslotte had ik geen baan of niks 
dus laten we het proberen. Toen kreeg ik een briefje terug waarin ze schreven dat het prima was en dat 
ze mij verzochten om een fuga te schrijven, vierstemmig en je moet dit en dat, waarop ik een briefje 
terug schreef "nou dan maar niet hè". 
Peter Peters: U heeft dat gewoon niet gedaan? 
Ton de Leeuw: De heb dat niet gedaan. Maar dat geeft een beetje mijn houding aan. Ik vond het 
allemaal best, maar ik ga geen fuga schrijven. 
Peter Peters: Wel op uw eigen voorwaarden? 
Ton de Leeuw: Natuurlijk. Ik denk dat het zo'n beetje met al die stichtingen toen zo gegaan is. Die 
kwamen, zoals ik al zei, in de handen van de oudere generatie, boven mij. Ik heb op dat moment ook 
helemaal geen steunpunten in het westen van het land, dat speelt ook mee. Geen vriendjes van vroeger, 
ik kende niemand, het was eigenlijk een beetje een vreemd wereldje voor me. Tot aan 1960 heb ik dat 
als zodanig ervaren. 
Peter Peters: Heeft dat zo lang geduurd, want u was in die tijd bij Gaudeamus al een centraal figuur, 
ook naar buiten toe? 
Ton de Leeuw: Vanaf 1956, na de Prix d'Italia, werd ik dus iets meer gevraagd elders, maar het is wel 
zo dat ik in die tijd enorm druk bezig was om juist in die laatste helft van de vijftiger jaren mijn nieuwe 
taal te vinden waarin ik mezelf uiteindelijk een beetje in terug vond, vanaf de Mouvements retrogrades 
met dat strijkkwartet daar achter. Dat heeft me zo in beslag genomen dat ik geen tijd en behoefte had 
om me nog met andere dingen te bemoeien, bovendien had ik ook nog mijn baan bij de radio. 
Peter Peters: En daarna bent u naar India gereisd? 
Ton de Leeuw: En toen ben ik naar India gegaan, met al die toestanden met die etnomusicologie er 
door heen. Het is eigenlijk pas toen ik uit India terug kwam dat ik me actiever ben gaan opstellen in het 
muziekleven. 
Peter Peters: Daar voor eigenlijk minder. 
Ton de Leeuw: Buiten Gaudeamus, daarvoor vrijwel niet. 
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Peter Peters: Nog even naar een andere organisatie, het genootschap van Nederlandse componisten, 
wat was de betekenis daarvan en de signatuur ook na die oorlog? 
Ton de Leeuw: Dat weet ik niet. 
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Peter Peters: Dat weet u niet, daar was u ook niet bij aangesloten? 
Ton de Leeuw: Ik ben er ooit eens bij aangesloten geweest, maar ik weet niet wanneer. Het blijkt al, ook 
hier, dat ik daar eigenlijk niet zo'n behoefte aan had. 
Peter Peters: U was gewoon aan het componeren en het besturen moest maar door anderen gedaan 
worden? 
Ton de Leeuw: Ja, maar ook toch wel een beetje omdat natuurlijk de figuren die toen het muziekleven 
leidden toch eigenlijk in een soort van muzikale wereld leefden die de mijne niet was. Natuurlijk ook 
een ander heel belangrijk ding, want ik zit nu aldoor nee te zeggen, het is ook een karakter kwestie. Ik 
ben absoluut niet strijdlustig. Als iemand iets vindt wat ik niet vind, dan ga ik daar niet over 
discussiëren, dan haal ik mijn schouders op. Dat heb ik altijd gehad. Wat moet ik dan met meneer X in 
Amsterdam of meneer Y in Hilversum bij de radio, moet ik daar nou over discussiëren? 
Peter Peters: Die behoefte had u niet? 
Ton de Leeuw: Het was zo gevestigd allemaal, het was eigenlijk een andere wereld hè. 
Peter Peters: Ik vind dat toch een beetje wonderlijk, als je zegt we hebben een oorlog achter de rug, alles 
staat op z'n kop, wederopbouw, dat je dan toch dat beeld hebt van een buitengewoon gevestigd muziek- 
establishment. 
Ton de Leeuw: Ja, dat zeker, dat was ook zo. En nogmaals, ik kan het niet genoeg herhalen, dat is geen 
Nederlandse eigenschap, dat vind je overal, zelfs in Duitsland. Want we hebben het nou alsmaar over 
Darmstadt en Donaueschingen, maar kijk nou eens even naar Düsseldorf of naar Darmstadt als de 
Ferièn Kursen zijn afgelopen, dan zitje in dezelfde provincie. Wij zijn altijd weer bezig om dat 
spotlight daar op te leggen, maar in feite was het beeld overal zoals het in Nederland was, volgens mij. 
Peter Peters: Toch met een soort van establishment continuïteit? 
Ton de Leeuw: Ja en toch kennelijk veel minder de behoefte, de noodzaak en het optimisme van de 
jaren 1910. Dat is heel duidelijk. 
Peter Peters: Toch blijf ik het wonderlijk vinden hoor, die hoofdstroom van continuïteit en dan die 
typische avant-garde. Er is toch weinig wisselwerking tussen die twee. Maar goed, dat hebben we 
gisteren uitgebreid besproken. 
U heeft bij de radio gewerkt, een radiofonische opera geschreven, ik denk dat in de jaren vijftig 
die radio voor de nieuwe muziek ontzettend belangrijk was, eenvoudig omdat er weinig concerten 
waren en als die er al waren stond er geen nieuwe muziek op het programma. Kunt u ingaan op de rol 
van de radio in die tijd? 
Ton de Leeuw: Alleen voor zover het mijn persoonlijke ervaringen betreft ben ik redelijk positief want 
ik kreeg al vrij vroeg de mogelijkheid om daar lezingen te geven. En die lezingen gingen over 
hedendaagse muziek. Hoewel de echte start met hele continue series van lezingen in de tweede helft 
van de vijftiger jaren begon. Die experimentele muziek is dus een resultaat daarvan. Ik denk dat al dit 
soort dingen een beetje het gevolg is van die publiciteit die om dat radiofonisch oratorium is ontstaan. 
Toen was ik plotseling een figuur, ik was niet meer de aankomende componist. Toen werd het: nou 
jongen, hou eens een serie over Varèse, over dit over dat en vanaf toen heb ik dat gedaan. Interviews 
met alle mogelijke mensen, componisten uit die tijd, over experimentele muziek. Vanaf 1960 over 
Aziatische muziek en over wereld muziek. In dat licht gezien heeft de radio toch een grote hoeveelheid 
informatie gegeven die je elders niet kon vinden. 
Peter Peters: Werkte dat ook als een katalysator in sommige ontwikkelingen? 
Ton de Leeuw: Ja, ik denk het wel. Ik heb dat gisteren al even aangestipt, zo'n man als Frits Weiland 
heeft ooit eens gezegd dat hij dit vak is ingegaan op grond van mijn lezingen. 
Peter Peters: Dus de radio was in de zaak van die nieuwe muziek onmisbaar? 
Ton de Leeuw: Ja. Ik had daar carte blanche. Voor mij was dat fantastisch want ik kreeg dus kilo's 
banden van alle festivals in Europa, ik kreeg alles te horen wat er was. Zo heb ik Xenakis ontdekt, via 
de radio. Op die manier heb ik van Varèse toestemming gekregen om zijn muziek te bespreken. 
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Peter Peters: En u bent geloof ik ook in die oorlogsjaren zelfs op het spoor van die oosterse muziek 
gekomen door naar de radio te luisteren en daar die muziek te horen. Dat geeft ook al aan dat die radio 
een soort venster was op een nieuwe muziekwereld, veel meer dan vandaag de dag. 
Ton de Leeuw: Toen was het heel toevallig voor mij hè, maar ik heb altijd gevonden dat de radio 
enorm onderschat is in het muziekleven. Waar we zelf dan ook een beetje de schuld aan zijn, het is 
natuurlijk een aller beroerdst beleid. In ieder geval is het een medium wat heel belangrijk is, dus als je 
het goed gebruikt, als je het actief gebruikt, selectief luistert, waar je dingen kunt doen en horen die je 
in de concertzalen niet hoort. Ik heb bijvoorbeeld een keer in die jaren ook gevraagd aan 
Wouter Paap: wat vind je ervan om een rubriek in Mens & Melodie te openen over belangrijke radio 
uitzendingen. 
Peter Peters: Zoals er ook een rubriek was over grammofoonplaten? 
Ton de Leeuw: Bijvoorbeeld. Maar dat heeft hij niet gewild. Dat vond hij niet belangrijk.                    , 
Peter Peters: Dus men zag eigenlijk ook in die tijd die potenties van de radio onvoldoende in? 
Ton de Leeuw: Net zoals vandaag ! 
Peter Peters: Maar ik zojuist zeggen omdat je in die rijd geen televisie had, dat die radio zowieso veel 
centraler was dan vandaag de dag. 
Ton de Leeuw: Ja, dat wel. Maar misschien niet in muzikaal opzicht. Sociaal gezien natuurlijk wel, 
allerlei spelletjes en quizzen. 
Peter Peters: Hetzelfde aanbod wat we nu op de televisie hebben was toen op de radio. 
Ton de Leeuw: Ja. Het is nu waarschijnlijk iets erger, maar in wezen is het hetzelfde. Dus dat hele 



 

Ton de Leeuw | Peter Peters  29 
 

mediumbeleid nu is een hele zorgelijke toestand en vind dat in het muziekleven de radio een veel 
en veel actievere rol zou kunnen spelen. En dat hebben ze in de zestiger jaren gedaan. Ik heb 
ervaringen bij de radio die ik nergens anders heb gehad. Bijvoorbeeld alleen al het aantal opdrachten 
die ik kreeg van diverse radio-omroepen. Er zaten toen een stelletje jongens die geïnteresseerd waren in 
nieuwe muziek. 
Peter Peters: We praten nu echt over de jaren zestig, niet over de jaren vijftig? 
Ton de Leeuw: Ja. We beginnen vanaf zestig, toen ik terug kwam uit India. Bijvoorbeeld de opdracht 
om Spatial music te schrijven, Spatial music numero 1. Dat is een stuk waarvan ik bij voorbaat wist, 
dat kan vrijwel nooit in een concertzaal worden uitgevoerd, want het is een orkestwerk waarin de 
musici, per individu, opgesplitst zijn over de ruimte en waarin de ruimte bepaald wat ze spelen. Het is 
dus niet zo dat jij je partijtje hebt en ga jij nou maar eens daar zitten, nee, als je daar zit, dan speel je dit 
en als je daar zit dan speel je dat. Dus dat was een geweldige organisatie, een gedoe met diagrammen 
en schema's en tijdklokken. De radio heeft voor dat werk een complete week 's ochtends en 's middags 
repetities uitgetrokken alleen voor deze ene productie. Met alle technische middelen, studio's, extra 
technici en noem maar op. Dat is vandaag ondenkbaar. Op dezelfde wijze werd in die jaren Spatial 
music numero 2 uitgevoerd. En dat is een stuk waar de muziek verdeeld is over verschillende ruimtes, 
dus de ene muziek speelt zich in die ruimte af en de andere in die ruimte. De hele VARA studio is toen 
afgehuurd om Spatial music numero 2 te spelen. 
Peter Peters: Dat was dus echt bedoeld voor radio? 
Ton de Leeuw: Nou dit kun je wel elders doen, het is één keer in het concert gebouw gegaan ook maar 
beperkt. Bij de radio heb je natuurlijk veel meer mogelijkheden. Maar dat kon en de radio heeft 
ontzaggelijk veel positieve kanten in dat opzicht. 
Peter Peters: Ook weer afgezet tegen die negentiende eeuwse cultuur van het concert. 
Ton de Leeuw: Ja, absoluut. En nou is helaas dat hele radiobeleid in de loop van de jaren steeds 
beroerder geworden, maar in die tijd was het echt een veelbelovende factor, waarvan ik toen al de 
indruk had dat die een beetje onderschat werd. 
Peter Peters: Maar als ik het even samenvat zegt u dat de radio in de jaren vijftig toch betrekkelijk 
conservatief was, je had de radio-orkesten die wel eens wat met Gaudeamus deden maar met enige 
tegenzin en pas in de jaren zestig wordt dat wat opener. 
Ton de Leeuw: Ik weet niet of ik het zo durf te zeggen, want ik kan natuurlijk toch alleen vanuit mijn 
eigen ervaringen praten. Vanaf het moment dat ik zelf bij de radio betrokken werd vond ik het feit dat 
dat gebeurde positief. Maar wat voor mijn tijd is gebeurd, in de eerste helft van de vijftiger jaren, dat 
weet ik niet. Ik weet weer wel dat één van de hele belangrijke radio jongens van één van de 
muziekafdelingen, in 1959 in een gesprekje in alle ernst dacht dat ik het over Carl Maria von Weber 
had. Hij had nog nooit van Webern gehoord. In 1959. 
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Peter Peters: Maar goed, in 1958 schreef Otto Ketting zijn artikeltje in Mens & Melodie over Webern 
als persona non grata in Nederland, waarin hij ook het hele programmeringbeleid bekritiseerd van de 
symfonieorkesten. Dat is misschien een mooie overgang naar de periode '55-'65, want daar verandert 
een hele boel heeft u gisteren ook gezegd, eigenlijk misschien wel meer dan in die periode '45-'55, waar 
zit 'm dat in? 
Ton de Leeuw: Dat zit 'm aan de ene kant in de toenemende welvaart, het toenemende onbehagen over 
de welvaartsmaatschappij, toenemende politisering van het denken. Het was niet meer nodig om te 
vechten zoals wij deden voor een broodje kaas, het was er allemaal en nu gaan we ons bezig houden 
met belangrijker zaken, wat doen we daar nou allemaal mee. 
Peter Peters: We blijven vechten maar niet meer voor een broodje kaas. 
Ton de Leeuw: Niet meer voor het broodje kaas. Misschien is het ook wel bij mij zo. Ik was in 1957 of 
'58 heel vereerd dat er in het concert gebouw de Mouvements Retrogrades werd geprogrammeerd en dat 
is natuurlijk ook zo, maar ik schreef in 1964 een open brief naar het concert gebouw orkest over het 
beleid. Dat is misschien een omslag. 
Peter Peters: En dat is meer dan alleen maar een omslag in een persoonlijke carrière, dat is ook een 
omslag in een tijdsbeeld? 
Ton de Leeuw: Ik vermoed haast van wel. Want alle dingetjes die zijn er, we zitten nu op een stoel, wat 
gaan we nu allemaal doen hè? En dan niet te vergeten de nieuwere generatie die dus met die gelukkige 
consternatie van die vijf jongens bij elkaar die van Kees van Baaren afkomen en als jonge honden daar 
in springen. Dat is natuurlijk ook een factor geweest. Ik was maar een individu, dat ben ik altijd 
geweest, dus ik had maar één stem. Maar zij begonnen met z'n vijven en weldra werden er dan dingen 
bezet en tomaten gegooid, dat alles ligt in die sfeer van.... 
Peter Peters: Zij hebben zelf geen tomaten gegooid. 
Ton de Leeuw: Nou ja, wie dan ook. Kijk dat is met al die dingen, je heb altijd een aantal meelopers er 
om heen. 
Peter Peters: Zij klikten met die knijpkikkers in het concert gebouw, de notenkrakers actie. Maar u 
heeft dus in 1964 een stuk geschreven waarin u het beleid van het concert gebouw orkest ook aanvalt, 
het gaat geloof ik een stuk verder dan alleen dat. Er was onbehagen over de dynamiek of het ontbreken 
daarvan in het muziekleven. 
Ton de Leeuw: Ja. Het onbehagen lag op twee fronten. De eerste directe aanleiding was een uitspraak 
van Bernard Haitink die in een interview zei, toen ging het ook over nieuwe muziek: we kunnen het 
eigenlijk niet zo veel doen want het publiek wil het niet. Dat is mij in het verkeerde keelgat geschoten 
want ik geloof daar helemaal niet in. Ik denk dat het publiek sterk onderschat wordt in z'n potentie en 



 

Ton de Leeuw | Peter Peters  30 
 

dat het op een te grote manier geconditioneerd wordt en alles slikt in het kader van onze consumptie 
maatschappij zonder verder de mogelijkheid om actief zelf iets daarin te kunnen doen. Dus ik was het 
daar helemaal niet mee eens en dat is de eerste aanleiding geweest tot de brief. Dus eigenlijk het 
publiek als een soort excuus voor het niet voeren van een ander beleid. Het tweede bezwaar van mij 
was, wat langzamerhand ook steeds groter werd, tegen de mentaliteit van de orkesten die toch iets te 
vakbondsmatig was. Het ging veel eerder om de centjes en om half 1 ophouden en niet om 5 over half 1,  
dan over artistieke zaken. 
Peter Peters: Toen al? 
Ton de Leeuw: Toen al. Heel duidelijk ja. Dat is een strijd die tot vandaag voort duurt. Het gebrek aan 
repetitie tijd daarom voor moderne muziek. Alle dingen die er op neer komen dat de moderne muziek 
eigenlijk een beetje de sluitpost is van de begroting, ook in repetitie tijd en alles en tegelijkertijd, dat 
stoorde me het meest, de monopolie positie opeist voor het uitvoeren van moderne muziek. Ik stelde 
toen al voor, ook in persoonlijke gesprekken met mensen en misschien wel in artikeltjes, maar als jullie 
dan zo graag Beethoven spelen en je doet dat zo mooi, doe dat dan en wordt een rijksmuseum en zet 
een ander museum naar voor de nieuwe muziek. 
Peter Peters: Een soort Stedelijk museum voor de muziek. 
Ton de Leeuw: Ja. Dat was mijn gedachtegang. En daar hebben ze nooit aan gewild. 
Peter Peters: Dan kom je terecht bij de filosofie van de variabele ensembles, de variabele bezettingen. 
Ton de Leeuw: Op grond daarvan heb ik dus in 1967 dat rapport voor de Raad voor de Kunst 
geschreven. Na die brief is er dus een grote discussie gekomen in het land met heel veel dingen in de 
krant en allerlei vergaderingen van orkesten daar over en in '67 is dat uitgemond in dat rapport voor de 
oprichting van een nieuw ensemble. 
Peter Peters: Is dat het Mobiel Ensemble Nederland geworden? 
Ton de Leeuw: Nee. Dat is toen in de kast verdwenen, want de orkesten wilden er niet aan. 
Peter Peters: Die hadden geen zin om hun machtspositie op te geven. 
Ton de Leeuw: Ik denk het. Dat is toen over gegaan. Pas in de zeventiger jaren werden de eerste 
ensembles voor hedendaagse muziek opgericht, maar in hoeverre dat een relatie heeft met dit rapport 
dat weet ik niet, want dat was dan toch weer een initiatief wat uitging van de club van Reinbert, die 
jongens hè. Het kan best zijn dat het een bepaald klimaat heeft voorbereid, dat weet ik niet. Maar het is 
natuurlijk iets wat niet alleen bij mij moet hebben geleefd. 
Peter Peters: Grappig is inderdaad dat uw idealen of voorstellen goed overeenkomen met die idealen 
van de notenkrakers generatie, dat ligt absoluut in eikaars verlengde terwijl er toch ook verschillen 
waren in mentaliteit en houding. 
Ton de Leeuw: De verschillen waren heel duidelijk in mentaliteit, ik had een beetje moeite met 
verschillende dingen. In de eerste plaats weer een beetje dat sektarische, wat misschien niet zozeer van 
de hoofdpersonen maar van die jongens daar omheen uitging. En alsmaar over Marx praatten terwijl ze 
nooit een letter van Marx gelezen hebben en Mao, noem maar op, al dat gedoe er om heen. Weer 
hetzelfde wat ik mee had gemaakt bij die seriëlen in Darmstadt en de existentialisten in Parijs. Dat 
collectieve, bijna hysterische gedoe zonder met intelligentie de dingen aan te pakken. 
Peter Peters: Meelopen. 
Ton de Leeuw: Dat gevoel kreeg ik heel sterk dus ik heb me daar altijd van afgehouden. Zij hebben 
natuurlijk wel degelijk gevoeld dat ik me daar tegen afzette, terwijl inderdaad de idealen vrijwel op 
hetzelfde vlak lagen. Maar met totaal andere deuren om daar in te komen. 
Peter Peters: U heeft in 1960 ook een bemiddelende rol gespeeld in het conflict tussen de jongere 
generatie en het bestuur van Gaudeamus. 
Ton de Leeuw: Op dezelfde wijze, want toen wilde ze eigenlijk al Gaudeamus inpalmen voor hun eigen 
dingetjes. Ik had toen eigenlijk veel eerder het idee van pluraliteit, niet alleen voor Gaudeamus maar er 
is geen monopolie van de seriëlen. Ik kwam toen juist weer van de seriëlen terug en er zijn duizend 
dingen, je hebt de neoromantisch in Polen, je hebt de Aziatische muziek, je hebt de jonge Amerikanen, je 
hebt Xenakis, je hebt Lutoslawski, de Poolse school, de Zweden kwamen toen op, er zijn zo veel 
stromingen dus laten we nou niet weer beginnen met alles in één hoek te zien, dat idee. 
Peter Peters: Dat ging echt over muziek inhoudelijk? 
Ton de Leeuw: Nee, het was eerder het idee van wij gaan even het muziekleven vernieuwen en alles 
wat niet voor mij is, is tegen mij, daar komt het eigenlijk op neer. 
Peter Peters: En dat hadden ze ook, een soort sociaal-economische basis. Ik bedoel de opkomende 
welvaartsstaat, het feit dat er meer geld beschikbaar kwam, dat moet een enorme invloed gehad hebben? 
Ton de Leeuw: Ik denk het wel, want als je niet je energie hoeft te verspuien om je dagelijkse boterham 
te verdienen, dan heb je tijd voor dat soort dingen. En wat ik toen al vond en dat was natuurlijk ook een 
beetje door mijn Aziatische invloeden, we zijn eigenlijk toch allemaal met luxeprobleempjes bezig. 
 
Fragment 33 [ID² 22] 0:57’13” > 9:33 

 
Peter Peters: Dat begrip luxeproblemen ben ik ook eens tegengekomen in een interview met u ergens 
in de jaren zeventig toen bij Gaudeamus die compositieprijs werd afgeschaft en u zei: dat is misschien 
voor Nederlandse componisten niet zo'n probleem want die krijgen toch hun geld wel, maar voor al die 
buitenlanders is dat wel een probleem want voor hun is dat eigenlijk de enige manier. Maar we gaan nu 
wel heel ver in de tijd, maar dat idee van luxeproblemen kom ik dus vaker tegen bij u. 
Ton de Leeuw: Ja, maar dat komt natuurlijk ook omdat ik een paar maanden door India heb gereisd en 
dan merk je dat niemand, zelfs de beste musici niet, ooit van Beethoven heeft gehoord, laat staan van 
Boulez, dat er geen orkesten zijn, dat de twee piano's die ik ooit gezien heb ontstemd zijn, dan denk je 
God wat zitten ze in Nederland te doen eigenlijk en in Darmstadt. En hier is het al zo'n klein clubje. 
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Laten we zeggen de klassieke muziek liefhebbers, hoeveel procent van de bevolking is dat, een 
onderdeeltje daarvan heeft te maken met de highbrow muziek. Maar kom je buiten Europa, dan is er 
helemaal niks. Je kunt zeggen dat 4/5 van de wereld bevolking daar geen boodschap aan heeft. En in 
dat opzicht, waar mensen van honger sterven en wij met dit soort luxeprobleempjes bezig zijn, dat 
vind ik dan welja. 
Peter Peters: In die zin bent u misschien ook gevormd door die periode na de oorlog? 
Ton de Leeuw: En of ja. Ik heb me altijd verbaasd over het gemak waarmee mensen geld opeisten hoor, 
dat wel. Een sterke materialistische houding die is ontstaan. 
Peter Peters: In die tijd na de oorlog speelde dat minder? 
Ton de Leeuw: Veel minder, er was geen geld. 
Peter Peters: Dat is voor ons nauwelijks meer voor te stellen. 
Ton de Leeuw: Nee. Ik zei gisteren al over die rijksdaalder hè. Op een goede dag had ik geen geld 
meer, ik kon zelfs niet meer naar Utrecht reizen met de bus en toen gaf Walter Maas mij een 
rijksdaalder. Dat was toen wel wat meer dan het nu is, daar was ik blij mee. Dus je wordt toch gevormd 
door de hele sociale omgeving waarin je zit, de maatschappelijke dingen, de omstandigheden. Ik kwam 
dus uit de oorlog met alle ellende, hongersnood, bombardementen en al dat soort dingen meer. Maar 
daar speelt natuurlijk ook mijn karakter mee, ik zou sowieso niet op straat gaan staan manifesten. Ik 
wil hier mee zeggen dat mijn achtergronden natuurlijk heel anders zijn dan die van de volgende 
generatie. 
Peter Peters: Ik kom even terug op de generatie Flothuis-van Delden. Luisterde u zelf naar de muziek 
die zij schreven, ging u naar concerten waar die muziek werd uitgevoerd? 
Ton de Leeuw: Dat kwam wel voor, want er waren toen natuurlijk ook concerten waarin diverse 
Nederlandse componisten werden gespeeld. 
Peter Peters: En zij werden toch relatief vaak gespeeld? 
Ton de Leeuw: Zeker. Van Delden werd veel gespeeld, Flothuis ook redelijk veel, Henkemans, dat was 
wel degelijk regelmatig te horen. Ook mensen als Strategier, Jan Mul die ook recenseerde, dat hoorde 
ik wel. Maar het was wel duidelijk dat ook dat een andere wereld was. Afgezien van een enkele figuur, 
zoals Henkemans, die dan nog iets had van een zekere vitaliteit, lag het toch zo veel op het 
muzikanteske dat het weinig invloed op mij uitoefende. Ik was met zoveel andere dingen bezig dat ik 
het gewoon als kennisgeving aan nam. 
Peter Peters: We hebben het net even gehad over dat zoeken wat elke generatie eigenlijk weer opnieuw 
doet, maar is er toch één aspect waarvan u zegt daarin was dat zoeken van onze generatie uniek? 
Ton de Leeuw: Ik heb nog steeds moeite, zelfs na ons lange gesprek, om te denken om te denken in 
termen van generatie en dat komt natuurlijk een beetje omdat ik van mijn generatie een beetje de enige 
was in Nederland die daar in is doorgegaan. Dus ik kan eigenlijk alleen maar over de persoon spreken. 
De kan dan spreken over de echte avant-gardisten buiten Nederland, dat is ook maar een handje vol 
mensen. Die mensen waren echt bezig om nieuwe dingen te vinden, dat is waar. Maar al weer kan ik 
dan misschien tien mensen noemen die echt de moeite waard waren, want ook daar had je natuurlijk de 
meelopers. Maar ook daar kun je het niet binden aan een generatie. Ik heb dus Varèse leren kennen die 
toen al een oude man was, maar die was uit hetzelfde hout gesneden. In 1958 heb ik John Cage leren 
kennen, dat was ook al iemand die veel ouder was. Het is dus geen generatie kwestie, het is kennelijk 
een mentaal gegeven. 
Peter Peters: En dat gegeven heeft te maken met? 
Ton de Leeuw: Als zich dat tot Europa beperkt dan is het heel simpel, dat heeft te maken met de 
oorlog, de nieuwe opbouw en dat soort dingen meer. Maar kennelijk is dat ook niet het hele verhaal 
want Cage heeft daar helemaal geen relatie mee gehad en Varèse eigenlijk ook niet. Het is dat zoeken. 
En dat zoeken vind je bij Varèse ook al in de tijd dat hij jong was en dat hij toen al min of meer 
geïsoleerd werkte. Dat is een gegeven watje denk ik nooit kunt onderschatten. Ik denk als je werkelijk 
zoekt, dan kom je toch, vroeg of laat, op een weg terecht waar je betrekkelijk alleen bent. Dat is met 
Varèse duidelijk het geval geweest, dat is met John Cage zo geweest, met Stockhausen in de eerste 
jaren, Boulez in de eerste jaren. Maar dat is het op dit moment niet, omdat het zoeken met heeft geleid 
tot nieuwe wegen, het heeft niet geleid tot nieuwe geïsoleerde en eigenlijk onverwachte perspectieven, 
het is een onderdeel geworden van het establishment. Het is eigenlijk zo dat als je nu a la neoromantiek dan 
doe je eigenlijk gewaagder dan wanneer je avant-gardistisch schrijft. Iemand die 
vandaag de dag een stuk schrijft a la Rachmaninov, komt er bij geen enkele jury, waar dan ook op de 
wereld, meer door. Maar als je schrijft a la Stockhausen dan heb je veel meer de kans. En het gekke is 
dat je dan zelfs wordt aangezien als avant-gardist, al is het veertig jaar terug. 
Peter Peters: U deed dat zoeken dus alleen? 
Ton de Leeuw: Ik deed dat alleen, om de eenvoudige reden dat ik mentaal gezien geen aansluiting kon 
vinden met Boulez en Stockhausen. 
Peter Peters: Maar ik denk even aan uw Nederlandse leeftijdsgenoten. 
Ton de Leeuw: In Nederland uitsluitend. Even had ik de hoop op Henk Stam, hij was een zeer 
intelligente jongen, maar op een of andere manier is dat verzand. En Jan Wisse, die had ook iets in zich 
van we moeten ergens anders naar toe en dat is ook op een één of andere manier niet doorgegaan. Het 
componeren heeft zo veel facetten, dat is niet alleen talent en niet alleen zoeken, dat zijn ook allerlei 
persoonlijke dingen. De tijd, maar ook het feit of je al of niet dikwijls kiespijn hebt, er zijn duizend 
dingen die meespelen voordat je componist bent. Het komt er op neer dat ik dat voor mezelf alleen heb 
moeten doen. Maar dat komt helemaal overeen met mijn karakter dus heb ik dat nooit als een probleem 
ervaren. 
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