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Deel 1.3 (0:57’00”) 

 
Fragment 01 (0:00’00”) > 5:18 
 
Leo Samama: Interview op tien december 1994 met professor doctor Marius 
Flothuis in het kader van project Oral History over de jaren 1945-1950, maar 
vanzelfsprekend zullen ook de tien jaar daarvoor en misschien zelf wat jaren 

daarna aan de orde komen. Voor de goede orde, Marius Flothuis en ik tutoyeren 
elkaar dus dat houden we ook in dit interview gewoon vol, het moet uiteindelijk 
zo natuurlijk mogelijk blijven. Ten tweede enkele data, geboren in 1914, 
eindexamen Vossius Gymnasium in 1932 bij Presser, 1934 muziekwetenschap 
in Amsterdam, 1936 kandidaats klassieke letteren in Amsterdam, 1937 
kandidaats muziekwetenschap in Amsterdam. Huwelijk, benoeming als 
assistent van Rudolf Mengelberg bij het Concertgebouw in de jaren 1941-42, 

daar gaan we het straks over hebben onder andere uitlopend op ontslag bij het 
Concertgebouw. Dan krijgen we een aantal jaren die te maken hebben met 
arrestatie, gevangenis, Vught, Duitsland, Oraniënburg, bevrijd, de lange tocht 
terug en uiteindelijk 29 mei 1945 weer terug in Amsterdam. Dan een periode 

van ziekte, in ieder geval te zwak en ontsteld door de oorlog, dan '45-53 het 
Vrije Volk, als recensent, '46-50 bibliothecaris bij Donemus, vooral over deze 

periode gaan we het straks hebben, '53 retour bij het Concertgebouw als 
assistent, officieel weer, want officieus daar moeten we het straks even over 
hebben, wat daar allemaal achter zat, tweede huwelijk, '55 artistiek leider van 
het Concertgebouw, dat tot '74, inmiddels ben je afgestudeerd in 
muziekwetenschap, gepromoveerd in '69, dat herinner ik me allemaal nog heel 
goed, bij mijn grootmoeder thuis werd dat allemaal besproken, en in '74 
hoogleraar muziekwetenschappen geworden tot '82 en vanaf '82 emeritaat. Het 

zijn natuurlijk de hele grove feiten, maar dat is even om het kadertje te leggen 
waarlangs we straks een aantal dingen gaan beschrijven en bespreken. Ik denk 
dat een paar punten in dit gesprek wat wij gaan voeren van belang zijn, 
namelijk de wereld van de muziek tussen 1933-35 en 1953-55, met nadruk op 
de vijfjaar na de oorlog maar die zijn denk ik alleen maar goed te begrijpen als 
we regelmatig terug grijpen naar de jaren tijdens en voor de oorlog en 
misschien ook wat op perioden en gegevens die na 1950 van belang zijn 

geweest. Een ding is denk ik heel essentieel om in mijn hele verhaal te 
vermelden, je bent niet alleen als beschouwer, musicoloog, niet alleen als 
organisator, leider van een symfonie-orkest of assistent van de leiding in die 
jaren daarvoor, maar ook als componist intensief werkzaam geweest. Dat 
betekent dat we hier eigenlijk vanuit drie standpunten naar de muziek en naar 
de muziek wereld kunnen gaan kijken: de componist in zijn wereld, de 

musicoloog als beschouwer en planner van muziek, in het verlengde van die 
musicoloog zie ik ook de muziekrecensent en tenslotte denk ik, de organisator 
die vaak ook nog om andere redenen bepaalde visies op de muziekwereld kan 
hebben die niet direct van artistieke kwaliteit hoeven te zijn maar die ook van 
een meer zakelijke organisatorische kunnen zijn. Ik wil daarbij vooral ook niet 
in die verschillende functies de sociale verhoudingen uit het oog verliezen en de 
relatie tot de politiek, ik bedoel het politieke standpunt dat een componist heeft, 

want de hele periode is in wezen bepaalt door politieke omstandigheden. 
Mijn eerste vraag is eigenlijk van een wat meer algemene aard. Vanuit de 
biografische gegevens en jouw functie als componist, zou je iets kunnen 
vertellen over hoe je die jaren ervaren hebt, vanaf de jaren dertig naar de oorlog 

toe en daarna? 
 
Fragment 02 (0:05’18”) > 8:50  

 
Marius Flothuis : Je noemde net mijn eindexamen, 1932, en daar viel ook de naam 
van Presser. Dit is in zoverre essentieel omdat ik denk dat Jacques Presser voor 
zeer veel mensen van mijn generatie van enorm grote invloed is geweest, voor 
de bewustwording van wat er om je heen gebeurt. Dat was vooral in ons 
eindexamen jaar heel frappant, watje nu in de terugblik kan noemen de 

vooravond van de Machtübername. Wij deden eindexamen in Juni 1932 en in 
Januari daarna kwam dat. Die signalen die toen werden afgegeven vanuit 
Duitsland die werden door Jacques Presser zeer duidelijk gecommentarieerd en 
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voor mij is dat van het aller grootste belang geweest. Toen dat gebeurde in 

Duitsland kan ik me nog herinneren dat ik tegen mijn broer zei, pas maar op 
dat komt hier ook. Mijn broer vond dat helemaal niet leuk dat ik dat zei, ik had 
ook niets om dat te ondersteunen, maar ik had een soort intuïtief gevoel, dit is 
iets wat onvermijdelijk is, het gaat als een soort zondvloed over West-Europa 
heen, het is niet meer te stuiten. Ik had kort daarna ook aanwijzingen dat ik 
gelijk had. Het is uitgekomen, dat weten we allemaal. Ik weet ook dat toen we 
in 1939 het bericht kregen via de radio dat Duitsland Polen was binnen 

gevallen, dat daarmee dus een nieuwe oorlog ontketend was, dat ik tegen mijn 
vrouw zei: nou gaan ze eraan. Ik had het gevoel, dit is het moment, het 
keerpunt in de ontwikkeling van het nationaal-socialistische Duitsland. 
Wanneer het gaat gebeuren weet ik niet, maar deze oorlog houden ze nooit vol. 
En ook dat is uit gekomen, dat het zes jaar zou duren wist ik natuurlijk ook niet. 
Leo Samama: Maar dat betekent in zekere zin dat alles wat er in de jaren dertig 

geschied is in het teken staat van dat dreigement wat er vanuit Duitsland 
gebeurde. In hoeverre waren de componisten, of de musici als ik het in een nog 
breder kader mag stellen, zich überhaupt bewust van wat er op handen zou 
kunnen zijn en in hoeverre heeft dat hun denken over hun vak en over het 

musiceren beïnvloed? 
Marius Flothuis: Het allerlaatste lijkt me vreselijk moeilijk te bepalen en zelfs 
als je vraagt in hoeverre waren musici, componisten en andere musici zich 

bewust van wat er gebeurde. Dat hangt toch heel erg sterk van een persoonlijke 
instelling af en dat weet ik natuurlijk in veel gevallen niet. Ik weet alleen dat er 
vrij wat kunstenaars organisaties waren die een waarschuwende stem lieten 
horen en zich ook organiseerden. De BKVK, de Bond van Kunstenaars ter 
Verdediging van de Culturele rechten, Waakzaamheid heet geloof ik een van 
die andere comités. Het waren natuurlijk niet allemaal kunstenaars comités, 
maar er waren er verscheidene bij. En het voorbeeld van twee belangrijke 

uitgevers die de Duitse schrijvers die in hun eigen land niet meer konden 
publiceren, soms ook het land al verlaten hadden, dat waren Querido en Allert 
de Lange, die werken uitgaven. Dat voorbeeld is natuurlijk voor veel mensen 
toch wel richting gevend geweest. Of dat zich omzette in een duidelijke 
bewustheid van de gevaren, hangt af van persoonlijke kwaliteiten. Ik weet van 
bepaalde collega's dat ze dat heel duidelijk hadden dat ze ook aan dergelijke 

activiteiten van die comités deelnamen. En ik ben er van overtuigd dat er 
andere geweest zijn die nog altijd dat volstrekt versleten en onjuiste 
standpunten huldigden dat kunstenaars niks met politiek te maken hebben. 
Mijn antwoord is altijd, vanaf het moment dat de politiek zich gaat bemoeien 
met de kunst, is die stelling onhoudbaar geworden. En dat gebeurde vanaf 
dertig januari 1933. 
Leo Samama: Maar je kan natuurlijk ook nog een stap verder gaan. Als we 

kijken naar de over het algemeen waarschuwende reacties in de jaren dertig, is 
het heel opvallend dat die vooral kwamen uit de hoek van de toneelwereld, de 
theaterwereld, de beeldenkunstenaars natuurlijk en veel minder van musici... 
Marius Flothuis: Toch ook wel literatoren. 
Leo Samama: Literatoren natuurlijk. Mijn vraag is, hoe zat het in de muziek- 
wereld want je hebt natuurlijk veel met je collega-componisten gesproken, ik 
denk dat jonge componisten in die tijd met elkaar ontmoetingen hadden binnen 

Maneto, misschien binnen het genootschap, dat je met elkaar sprak over de 
gebeurtenissen. Hoe reageerde men in het algemeen? 
Marius Flothuis: Vergeet niet dat ik natuurlijk één van de jongste componisten 

was in die tijd. Ik was als componist in het muziekleven nog nauwelijks 
bekent. In 1938 werden vier liederen van mij uitgevoerd op een avond van de 
KNTV, de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging, en een jaar 

later werden ze bij het Concertgebouworkest op een Maneto-concert uitgevoerd 
in de orkestversie. Ik begon dus eigenlijk nog maar net en ik had niet met zo 
vreselijk veel componisten contact. Een van de eerste met wie ik vrij regelmatig 
contact had was van Lier en dat was nou juist iemand met een zeer sterk 
politiek bewustzijn, die heel duidelijk stelling nam tegen het nationaal- 
socialisme. De anderen van dezelfde generatie, de generatie van de leerlingen 
van Pijper en van Dresden, die kende ik nog nauwelijks en ik zou zo uit mijn 

geheugen moeilijk kunnen zeggen of die zich duidelijk geprofileerd hebben 
zoals de literatoren en de tonelisten dat gedaan hebben. 
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Leo Samama: Vanuit jouw standpunt had je in ieder geval niet de indruk dat er 

onder componisten heel sterk samen geschoold werd om te proberen een 
gezamenlijk standpunt te uiten? 
Marius Flothuis: Niet als groep van componisten afzonderlijk, maar meer in 
samenwerking met andere kunstenaars. 
Leo Samama: Uiteindelijk ben je bij het Concertgebouw en dus ook bij het 
orkest terecht gekomen als assistent van Rudolf Mengelberg en daardoor ben je 
in wezen, willens en wetens, mee gesleurd in ontwikkelingen die te maken 

hadden met standpuntneming. 
Marius Flothuis: Dat wil zeggen, in die assistent-functie had ik met die 
standpunten eerlijk gezegd nog maar heel weinig te maken. Je kon hoogstens zo 
nu en dan je stem laten horen. Ik ben daar begonnen in Maart 1937, voor het 
jubileumseizoen, dat was toen het vijftigste seizoen van het 
Concertgebouworkest, ik heb toen al gesprekken gehad met Rudolf Mengelberg 

om te proberen bepaalde markante werken in die tijd, tenminste in mijn ogen, 
zoals het vioolconcert van Alban Berg, op het programma te krijgen en dat had 
vrij veel weerstand. Dat was zo verschrikkelijk moeilijk, problemen met 
repetitie tijd en dergelijke dingen meer. Het grappige was dat een paar jaar 

later, toen nota bene de bezetting al een feit was, maar er nog geen enkele 
maatregel was genomen van Duitse zijde ten opzichte van het kunstleven, toen 
stelde van Beinum in Mei/Juni 1940 voor om, in een zomercyclus, het viool- 

concert van Alban Berg uit te voeren. Dat was natuurlijk een doodsschrik voor 
Rudolf Mengelberg: "hoe kan je dat nou doen Eduard, in deze tijd, dat is toch 
provocerend". Terwijl het op dat moment nou juist nog gekund had en een 
provocatie was geweest die het publiek juist zeer geïnteresseerd zou hebben. Het 
gebeurde niet hoor, het vioolconcert van Alban Berg is pas na de oorlog 
uitgevoerd. Maar het hoorde wel tot de entartete kunst natuurlijk, hoewel 
Alban Berg niet joods was, maar je hoefde niet joods te zijn om entartete Kunst 

te schrijven. 
 
Fragment 03 [ID 06] (0:14’09”) > 3:02 
 
Leo Samama: Ik begrijp daar wel uit dat over het algemeen bij het 
Concertgebouw waar jij natuurlijk de direct meeste relatie had met het 

praktische muziekleven in deze jaren, men niet een heel bewust cultureel- 
politiek standpunt innam maar dat men probeerde om, zo goed en zo kwaad als 
het ging, de tent draaiende te houden. 
Marius Flothuis: Dat laatste slaat dan speciaal op de situatie van de bezettingsjaren. 
Leo Samama: Ja, zo 1940. 
Marius Flothuis: In de jaren daarvoor toen dus in Nederland veel kunstenaars 
uit Duitsland die in het eigen land niet meer leven konden, dat waren niet 

alleen maar joodse kunstenaar er waren ook nog anderen, toen heeft het 
Concertgebouw wel degelijk iets voor die mensen gedaan, door ze als solist of 
zelfs als orkestlid aan te stellen. Dat herinner ik me heel goed. Er was de pianist 
Walter Kaufmann, een naam die niemand meer iets zegt, die heeft bij van 
Beinum opgetreden. Er zijn ook orkestleden uit Duitsland gekomen die daar 
niet meer leven konden. Tijdens de bezettingsjaren was er natuurlijk een totaal 
andere situatie. Ten eerste moesten vele mensen, ik geloof al in 1941, het orkest 
verlaten, de joodse werknemers dat waren er geloof ik zestien, wat in 
verhouding tot het joodse percentage van de bevolking vrij hoog was. Als je 
eenmaal op het standpunt stond, we moeten de tent draaiende houden, was je er 
toe gedwongen bepaalde maatregelen te accepteren en dat kon je op een 
bepaalde manier nog zo doen dat je zei als ik die en die dirigent engageer van 
wie ik weet dat die wel voor de Duitsers acceptabel is, maar met natie gezind, 
dan heb ik weer een periode overbrugd waarin ze mij geen natie in de maag 
konden splitsen. Dat standpunt heeft Rudolf Mengelberg in bepaalde gevallen 
ingenomen. Zolang als Eugen Jochum dirigeerde, stond er geen nazi voor het 
orkest, maar wel een Duitser. En dat was mee genomen. Het had ook een één of 
andere vlerk uit nazi-Duitsland kunnen zijn. Zo heeft hij ook Franz von 
Hesslien laten komen, die ook geen nazi was. En natuurlijk probeerde je zo veel 
mogelijk met acceptabele mensen te werken, maar het was onvermijdelijk, als je 
eenmaal in dat schuitje zat, als je de tent draaiende hield, dat je Duitse solisten 
en Duitse dirigenten voor je neus kreeg. 
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Leo Samama: En Nederlandse NSB-ers..? 
Marius Flothuis: Nou en of. 
 
Fragment 04 [ID 07] (0:17’11”) > 5:09 

 
Leo Samama: Rudolf Mengelberg is de hele oorlog door bij het orkest 
verbonden geweest, het orkest heeft een hele korte periode niet gespeeld, maar 
eigenlijk de hele oorlog door wel gespeeld. 
Marius Flothuis: Ik geloof dat het laatste concert in december 1944 was. 
Leo Samama: Precies. En ze zijn toen in juni weer gestart. Jij daar en tegen 
bent in '42 vertrokken bij het Concertgebouworkest, dat wil zeggen op staande 
voet ontslagen, dat op grond dat je weigerde om bij te tekenen... 
Marius Flothuis: Weigerde om het lidmaatschap van de Kultuurkamer aan te 
vragen, de andere konden automatisch lid worden als ze in een organisatie 
zaten, zoals de orkestleden of de componisten of de pianisten en daar zat ik 
natuurlijk ook in, maar ik had een half-joodse vrouw en dat betekende dat je 
niet automatisch lid kon worden, maar moest vragen mag ik alsjeblieft en dan 
hadden ze het ook nog kunnen weigeren. Dat heb ik dus af gewezen en gezegd 
dat doe ik in ieder geval niet. 
Leo Samama: En Mengelberg durfde het risico niet te lopen om te zeggen blijf 
maar, we kijken wel wat er gebeurt? 
Marius Flothuis: Ik denk niet dat dat gekund had. Ik herinner me het gesprek 
dat hij toen met een vertegenwoordiger van het departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten, de heer Goverts, heeft gevoerd en dat hij zei, 
Flothuis wenst zich niet aan te sluiten, wenst het niet aan te vragen. Hij kreeg 
het antwoord van Goverts, "nou, dan moet hij er uit". Toen was natuurlijk de 
mogelijkheid die jij net schetste meteen afgesloten. 
Leo Samama: Je bent niet direct gearresteerd, want je arrestatie is pas in 
september '43. Toen ben je dus, mag ik aannemen gaan proberen om de eigen 
kost te winnen, want je had een gezin. 
Marius Flothuis: Nou kom je op een erg persoonlijk terrein, want dat heeft 
eigenlijk met het muziekleven van die tijd niks meer te maken. Mijn vader was 
leraar Duits en die heeft op bepaalde manieren gezorgd dat ik wat geld in huis 
kreeg en er waren ondersteuningen van de organisaties. Die begonnen toen net 
op gang te komen, het Nationaal Steunfonds. Wij hadden bovendien 
onderduikers in huis dus die moesten ook op de één of andere manier 
onderhouden worden. 
Leo Samama: Je bedoelt jij, je vrouw en je gezin hadden onderduikers in huis? 
Marius Flothuis: Precies. Mijn kinderen zijn geboren in de jaren vlak voor de 
oorlog, '37 en '39 en vanaf Augustus 1942 hebben wij onderduikers in huis 
gehad. 
Leo Samama: Maar je zegt dit is meer privé, heeft met het muziekleven niks te 
maken, maar wat natuurlijk wel van belang is, ik denk dat als we straks gaan 
praten over de jaren '45 en daarna, het van belang is geweest dat je verbonden 
bent geweest aan het verzet. Want jouw vrouw deed mee met het verzet, begreep 
ik? 
Marius Flothuis: Alleen al door het feit dat we onderduikers hadden en het bleef 
niet bij die twee die in Augustus kwamen. Bovendien op het moment van mijn 
arrestatie lag er een hele stapel illegale bladen in huis die nog verspreid 
moesten worden. 
Leo Samama: Jullie hadden in ieder geval een band met het verzet, dat is heel 
duidelijk. Die arrestatie, is dat het gevolg geweest van die onderduikers, of is 
het het gevolg geweest van een grote arrestatiegolf die toen op dat moment 
plaats vond? 
Marius Flothuis: Ik kom al weer op een terrein dat zo privé is dat ik er hier heel 
weinig over kan zeggen. Ik weet wie mij verraden heeft, ik weet ook onder 
welke omstandigheden het is gebeurd. Ik kan daar heel moeilijk over praten, het 
is met de persoon die het gedaan heeft helemaal uitgepraat. Het is het bekende 
geval geweest, wat bijna altijd was, van verraad. Toen ik later van mijn tweede 
vrouw, met wie ik pas in '48 kennis maakte, hoe het bij haar gegaan is, was het 
precies het zelfde, ook een geval van verraad. Daar kan ik eigenlijk verder niks 
over zeggen. 
Leo Samama: Dat zijn gegevens waar verder inderdaad ook nergens iets over 
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wordt gezegd, maar ik had me kunnen voorstellen omdat bijvoorbeeld Hendrik 
Andriessen is opgepakt in het kader van een reeks arrestaties die allemaal 
bedoeld waren als vergeldingsactie van de bezetter... 
Marius Flothuis: Dat was dit niet. Het merkwaardige was, dat er heel kort voor 
mijn arrestatie zo'n razzia was geweest in Juni '43, we waren ook 
gewaarschuwd. Ik had onder andere iemand in huis die zich heel moeilijk kon 
verplaatsen, die had namelijk een houten been, en die had ook gezegd, als het 
gevaar komt dan weet ik, ik ben reddeloos, ik kan me niet verbergen, ik kan me 
niet snel genoeg verplaatsen en daar kwam dus ook iemand die de 
persoonsbewijzen vroeg en gaf het toen zo terug: "Ist gut". Dat was dus een 
vals persoonsbewijs. Op de dag van de arrestatie, toen ze al de informatie 
hadden, daar zitten joodse onderduikers, zei één van die drie Nederlandse 
politieagenten: "dat zie je toch zo dat dat een jood is". 
 

Fragment 05 [ID 08] (0:22’20”) > 3:16 

 
Leo Samama: Oorlogstijd, Vught, je hebt veel gecomponeerd in die tijd, dat is, 
mag ik aannemen, vooral Erholung geweest... 
Marius Flothuis: Het is iets meer dan Erholung. Ten eerste was ik net begonnen 
aan een stuk voor fluit en piano, misschien een paar weken voor mijn arrestatie 
en in de twee maanden dat ik in de gevangenis zat, zonder papier en zonder 
piano, heb ik het gecomponeerd in mijn hoofd. Ik kon het toen ik in Vught 
kwam en daar tot mijn stomme verbazing muziekpapier vond, meteen 
opschrijven. Het is ook in Vught gespeeld. 
Leo Samama: Je hebt in Vught gecomponeerd, maar daarna, mag ik aannemen, 
nog verscheidene andere dingen? 
Marius Flothuis: Ja. Ik vind het woord Erholung een beetje te zwak. Ik geloof 
dat diegenen die tijdens gevangenschap iets gecreëerd hebben, of dat nou 
gedichten zijn, een roman, composities of wat dan ook, meer is uit een gevoel 
van dat wat constructief is moet ik proberen te cultiveren tegenover alles wat 
om mij heen destructief is. Want het was allemaal destructief, de meest zuivere 
menselijke waarden werden willens en wetens kapot gemaakt. 
Leo Samama: Dat is dus eigenlijk hetzelfde standpunt als Rudolf Escher, die 
daar inderdaad heel sterk steeds op gewezen heeft. 
Marius Flothuis: Ja precies. Voor mij is de 'Musique pour l'esprit en deuil' het 
klinkende voorbeeld van iemand die door de creativiteit zich teweer stelt tegen 
de destructie die om hem heen plaats vindt. 
Leo Samama: Duitsland, Oraniënburg, ik neem aan dat je in 1944-'45 
nauwelijks meer tot componeren bent gekomen? 
Marius Flothuis: Nou, dat is een beetje anders. Overigens, ik zeg zelf ook altijd 
Oraniënburg omdat dat de officiële naam was, het kamp heette Saksenhausen. 
Dat valt dus onder de gemeente Oraniënburg. Ik ben tot mijn grote geluk, ik 
kan rustig zeggen als dat niet was gebeurd dan zat ik hier niet, na een paar 
dagen al van Saksenhausen uit naar een buiten commando, zoals de Duitsers 
dat noemden, gegaan. Dat was een vliegtuig fabriek, de Hainke fabriek. Die was 
in het voorjaar dermate zwaar gebombardeerd dat er niet meer geproduceerd 
kon worden, maar hij bestond nog wel. We deden dus bijna niks, ik had er een 
administratief baantje, eerst nog gefunctioneerd als timmerman. We moesten 
ons als Hollandse gevangenen allemaal melden als timmerman want dan 
hadden we de beste kansen om ergens werk te krijgen en ik voegde er meteen 
zelf aan toe, und musiker. Ik kwam in de barak terecht waar de muzikanten 

waren ondergebracht, waar helaas geen piano was. Dat was een groot nadeel 

want ik kon dus niet mee musiceren. Ik kon alleen voor de kapel die er was 
partijen toevoegen als die ontbraken en ik heb zelf een keer een stuk bewerkt 
voor de instrumenten die er waren. Het was heel grappig, een Noor kreeg een 
boek toegestuurd waar een Noors volkslied in voor kwam in een vierstemmige 
zetting, gewoon als pianomuziek en ik heb aangeboden om dat te 
instrumenteren. Dat is ook uitgevoerd en dat leverde natuurlijk weer een bord 
soep op. 

 
Fragment 06 [ID 09] (0:25’36”) > 9:58 
 
Leo Samama: Uiteindelijk na een lange en barre tocht ben je terug gekomen op 
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29 mei in 1945 in Amsterdam, wat trof je daar aan? 
Marius Flothuis: Mag ik nog even terug naar die tijd in Duitsland? Want jouw 
veronderstelling dat ik daar weinig gecomponeerd zou hebben is numeriek, 
maar ik heb toch een aantal vrij omvangrijke stukken daar geschreven, onder 
andere een concert voor hoorn en klein orkest, waar ik geen papier voor had om 
het in partituur te schrijven maar wel in piano-uittreksel en een sonate voor 
vioolsolo en nog een paar kleinere werken. Dus het ging wel door. 
Ja, wat trof ik aan. Ik kwam via Nijmegen in Nederland en op het moment dat 

er bekent was of je naar Amsterdam kan weten we nog niet, maar je kunt met 
een vrachtauto in ieder geval mee tot de demarcatielijn, dat was in de buurt van 
Amersfoort. Toen we in Amersfoort waren toen zeiden ze, nee de auto kan door 
rijden en met een lichte motregen kwamen we in Amsterdam aan. De chauffeur 
zette ons op de Dam neer en zegt:" stapt u maar uit u bent in Amsterdam, goede 
middag". En daar stond je, met mijn gevangenis kleding natuurlijk nog aan, 

met een jasje met zo'n grote rode ring op de rug, want de gestreepte kleding was 
op. Het waren gestolen jasjes van intussen overleden Haftlingen die je dan aan 
kreeg. Iedereen kon dus zien, dat is een ex-gevangene en ik dacht toen: ik moet 
naar huis en wat moet ik doen. Moet ik me zomaar daar gaan melden, die 

mensen die zien mij dan en krijgen een hartaanval, dat kan niet. Ik liep over het 
Rokin en zag ergens voor een open raam, het was vrij goed weer, twee dames 
zitten aan een schrijfmachine. Ik ben daar naar binnen gegaan en heb gezegd:" 

je ziet wel, ik ben een ex-gevangene, ik ga naar huis, maar ik durf zo niet naar 
huis, kunnen jullie me helpen"? Dat deden ze onmiddellijk. Een daar van had 
een fiets en zei zet dat pakketje wat u daar bij u hebt, daar zaten dus mijn 
manuscripten in onder ander maar op de fiets, ik loop wel met u mee. Ik zei ik 
wil graag dat u naar dat en dat adres gaat, dat was dus het adres van mijn 
schoonouders, Sternheim, op de Stadhouderskade en dat u meldt dat ik nog in 
leven ben en dat ik er aan kom. Dan zijn ze tenminste voorbereid want ik 

durfde het gewoon niet aan. Dat heeft ook goed gewerkt. En toen heb ik 
vergeten die dame te vragen wie bent u en waar woont u, ik had haar op de een 
of andere manier wat beter moeten bedanken dan alleen maar dank u dat u me 
thuis gebracht heeft. Maar dat is niet gebeurd, zulke dingen vergat je dan. 
Enfin, mijn schoonvader wachtte me op en was natuurlijk erg blij dat ik er weer 
was en ik vroeg natuurlijk meteen hoe is het met mijn familie gegaan? Mijn 

vader was in 1873 geboren en had een vrij ernstige maagkwaal en hij zei toen:" 
één van je ouders zal je niet meer aantreffen en ik dacht dat zal mijn vader wel 
zijn, nee het was mijn moeder. Zij had zich van het leven beroofd ruim een 
week daarvoor. 
Het eerste wat ik natuurlijk mee maakte was dat van de kant van het 
Concertgebouw überhaupt niet werd gereageerd op het feit dat ik terug was. 
Geen enkel teken van leven, zelfs niet een kort briefje, we zijn blij dat u nog in 

leven bent, niks, helemaal niks. En ik had geen zin om daar als een bedelaar 
naar toe te gaan om te zeggen mag ik alsjeblieft. Toen kwamen die concerten op 
19 juni, vrije klanken, waar Bertus van Lier mijn aanwezigheid heeft 
aangekondigd, die was niet voorzien in het programma. Ik heb toen met Nap de 
Klein een kort stukje voor viool en piano gespeeld dat ik in Duitsland had 
geschreven en die heeft toen ook nog gezegd, hij was de enige in dat milieu van 
het Concertgebouw die niet heeft gecollaboreerd, die zich aan alles heeft 

onttrokken. Dat is natuurlijk de directie van het Concertgebouw in het 
verkeerde keelgat geschoten, dus die hadden helemaal geen aanleiding meer, 
terwijl ik daar niks aan doen kon, ik heb dat niet gezegd maar Van Lier heeft 

dat gezegd. Kort daarna kwam natuurlijk de wet waardoor allen die door 
maatregelen van de bezetter waren ontslagen weer in dienst genomen moesten 
worden, dat moest het concertgebouw dus ook, hebben ze ook gedaan, maar in 

de tussen tijd was ik ziek geworden. 
De weet zelfs exact de datum waarop ik constateerde nou gaat het mis, dat was 
10 Oktober 1943. Ik stond op de tram, voelde opeens een rare pijn die ik nooit 
eerder gehad had en het bleek dat ik pleuritis had, gevolg van tuberculose. En 
die hele winter is eigenlijk een toestand geweest van weer iets beter worden, 
weer opnieuw ziek worden, tenslotte naar een sanatorium gevoerd in Doorn. Op 
23 September '46 was ik ontslagen en kwam ik gezond naar huis. 

In die tussen tijd was ik al gevraagd om recensies te schrijven voor Het Vrije 
Volk, maar daar is dus niet veel van gekomen. Alleen in augustus en september 
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heb ik wat kunnen schrijven, ook over het Concertgebouworkest en dat is me 

toen ook nog zeer kwalijk genomen. Ik had toen in een recensie geschreven dat 
het concert een overwinning voor de collaborateurs was geworden. Dat was 
namelijk die geschiedenis van de strijd mogen we wel het Wilhelmus spelen of 
niet en toen stond er opeens dat de directie van het concertgebouw zich 
beschouwde als goede vaderlanders, ik dacht toen jongens laten we daar nou 
even ons mond over houden tot er is uitgemaakt hoe jullie je nou eigenlijk 
gedragen hebben. Dat was voor mij de reden dat ik dat schreef. 

Die winter ben ik dus ziek geweest, heb wel veel gehoord via de radio, maar 
mijn eigenlijke activiteit in het muziekleven begon natuurlijk pas daarna. Ik 
werd toen gevraagd om de leiding van de bibliotheek van Donemus, die toen 
nog niet eens Donemus heette, het heette nog Bibliotheek der Stichting 
Nederlandse Muziekbelangen. Wiessing heeft toen de naam Donemus uit 
gevonden en dat was een onderdeel van de spreuk "Ab ovo usque ad laudam 

curam donemus", vanaf de oorsprong, vanaf het ei, tot aan het resultaat, de 
lauda is de leeuwerik, laten wij zorg verlenen. Dat laatste woord Donemus was 
gelijk de afkorting van Documentatie in Nederland voor Muziek. En zo kwam 
het woord Donemus in zwang. Dat heb ik vier jaar gedaan, bleef recensies 

schrijven, dat kon natuurlijk heel goed. Beide was het natuurlijk heel 
interessant want die Donemus organisatie, ik noem het nou maar Donemus ook 
al heette het toen nog niet zo, was iets unieks, namelijk dat je voor de hele 

Nederlandse muziek een centrum kreeg waar de dingen gedocumenteerd 
werden en ook verkrijgbaar gemaakt werden en waar orkestmaterialen werden 
geproduceerd. Er waren namelijk geen Nederlandse commerciële uitgevers die 
op dat gebied iets wezenlijks presenteerden en produceerden. Geen Broekmans & 
van Poppel geen Albersen of Lichtenauer, die deden heel sporadisch wat. Dus 
dat was natuurlijk een interessante ervaring om zoiets mee te helpen opbouwen. 
En het recenseren was, ik weet dat mijn collega's die dat ook deden zoals Max 

Vredenburg, van Lier, Karel Mengelberg het eigenlijk allemaal met een zekere 
tegenzin deden en er vaak ook moeite mee hadden. Ik vond het leuk, ik vond 
het gewoon enorm interessant. Ik had ook helemaal geen moeite met het 
formuleren van mijn kritieken, in de pauze van een concert had ik vaak al een 
soort concept van hoe ga ik hier over schrijven. Dan kwam je om half elf thuis 
en zei ik tegen mijn latere vrouw, toen nog vriendin, nou eerst een kopje koffie 

en dan gaan we over het concert praten en dan ga ik schrijven, tegen twaalven 
was de boel klaar. Ik vond dat recensies schrijven eigenlijk altijd interessant en 
boeiend. Daarmee heb ik natuurlijk heel veel muziek en musici leren kennen. Ik 
schreef drie keer per week voor Het Vrije Volk en dan moet je wel bedenken dat 
dat hele kleine krantjes waren en dat je per recensie tweehonderd woorden 
mocht schrijven, dat waren veertig gedrukte regels. Je moest het dus uitermate 
beperken, alleen bij een operapremière kon je van te voren zeggen dat gaat echt 

niet in veertig regels, ik moet wat meer ruimte hebben. Die kreeg je dan ook. 
We komen nu zo langzamerhand op het terrein van het eigenlijke onderwerp... 
 
Fragment 07 [ID 11] (0:35’34”) > 7:31 
 
Leo Samama: Er is nog één facet, want dat heeft er mee te maken, formeel was 
je nog steeds in dienst van het Concertgebouw. 
Marius Flothuis: Ja, dat wil zeggen, tot het moment dat ik dat aanbod van 
Donemus kreeg, toen heb ik dus gezegd dat ik graag ontslag wilde hebben en 
dat heb ik, zoals geformuleerd wordt, op de meest eervolle wijze gekregen. Ik 

heb dus in feite na het moment dat het Concertgebouw mij in dienst moest 
nemen, niets meer voor het Concertgebouw gedaan. Ik werd ziek kort daarna en 
daarna kwam die benoeming bij Donemus. 
Leo Samama: En op het moment dat die benoeming bij Donemus was, is het 
ontslag gekomen. 
Marius Flothuis: Ja, op mijn verzoek. 
Leo Samama: De keuze van Het Vrije Volk, zij hebben jou gevraagd of je wilde 
schrijven... 
Marius Flothuis: Nou, er was nog een tweede gebied waar ik schreef, dat was de 
Vrije Katheder. Daar was toen een muziekmedewerker, Wim Gaffel en die had 

gehoord dat ik terug was en vroeg of ik een artikel wilde schrijven voor de Vrije 
Katheder. Hij had mij intussen verteld wat voor een soort blad dat was en ik zei, 
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ja natuurlijk, graag. Door hem ben ik ook waarschijnlijk bij het Vrije Volk 

gekomen, want ik geloof dat hij daar eerst ook voor schreef en dat hij later voor 
de Waarheid is gaan schrijven. Mijn chef van de kunstredactie toen was de 
schrijver Rein Blijstra. We hadden toen als andere medewerkers Max 
Vredenburg, Karel Mengelberg, later ook Koos van der Griend en speciaal voor 
de koormuziek Johan Keja, zelf koordirigent. 
Leo Samama: Maar als ik het goed heb, maar je moet me verbeteren, ik dacht 
dat het Vrije Volk en de Vrije Katheder als media, als tijdschriften, als kranten 

een specifieke politieke gesteldheid uitstraalden, namelijk die van de 
communistische partij, of sterk socialistisch misschien? 
Marius Flothuis: Het Vrije Volk zeker niet. Voor de oorlog heette het gewoon 
het Volk, na '45 heette het, het Vrije Volk, maar die was natuurlijk duidelijk op 
SDAP grondslag. De Vrije Katheder was misschien iets linkser, maar het 
aardige van de Vrije Katheder was, en dat was juist wat mij zo aantrok en 

waardoor ik mijn medewerking verleende en kort daarna ook mederedacteur 
ben geworden, dat het een blad was waar communisten en linkse niet- 
communisten in één gremium konden samenwerken. Tot dat het door de 
communistische partij onmogelijk gemaakt werd. Die hebben in 1950 bewerkt 

dat de Vrije Katheder in feite opgeheven moest worden. Toen was namelijk 
door hun aan hun communistische redacteuren de voorwaarde gesteld, of je 
zorgt dat het hele blad communistisch wordt, of je gaat er uit. En toen hebben 

wij gezegd, als jullie er uit gaan, dan is voor ons het interessante van de Vrije 
Katheder verdwenen en er in blijven kunnen jullie niet, want ons ook 
communist maken dat pikken wij niet, dus toen was het afgelopen. 
Leo Samama: Ik heb een deel van die discussie gelezen in de correspondentie 
tussen Teun de Vries, Rudolf Escher en Matthijs Vermeulen, want die hebben 
zich in die tijd natuurlijk zeer intensief bezig gehouden. Matthijs was zeer 
verbonden aan de communistische partij, Teun was lid en Rudolf Escher heeft 

zich voortdurend afgevraagd zal ik lid blijven, zal ik geen lid blijven en heeft 
uiteindelijk gezegd daar doe ik niet aan mee want ze staan achter een idioot in 
Rusland, Stalin....... 
Marius Flothuis: En dat was natuurlijk grote problemen. Maar de neiging om 
zich verwant te voelen met het communisme was is die tijd veel algemener dan 
tien of twintig jaar later. Ik herinner me dat zelfs van Lier tijdens de oorlog 

tegen mij zei:" de enige manier om tot een maatschappij te komen die beter is 
dan nu is het communisme". Dat zei hij in volle ernst. En in het eerste jaar na 
de oorlog was de communistische partij hier net zo sterk als de sociaal- 
democratische in de gemeenteraad, allebei 33 procent. 
Leo Samama: Dat brengt me automatisch bij waar we het eigenlijk over gaan 
hebben, maar wat natuurlijk ook een belangrijke rol speelt. Ik krijg de indruk, 
als je kijkt naar de verschillende zaken, dat er toch bij musici een niet erg sterk 

ontwikkeld politiek besef zou zijn geweest, terwijl ik aan de andere kant als ik 
dan weer zie dat Matthijs Vermeulen, Rudolf Escher, Bertus van Lier, jij en nog 
een aantal anderen die zich zeer sterk voor de deels socialistische zaken, dan 
niet de communistische zaken hebben ingezet, dat men wellicht politiek zelfs 
veel sterker zich had geprofileerd. Maar misschien niet zo naar buiten tredend, 
dan we achteraf dachten. 
Hoe zat het in het algemeen, kon je stellen dat de componisten of de musici 

buiten hun dagelijkse werk zich sterk voor een politieke zaak hebben ingezet in 
die tijd, net zo sterk als wij nu wel met zekerheid zeggen dat de schrijvers en de 
theatermensen hebben gedaan? 
Marius Flothuis: Ik denk dat het inderdaad bij de musici en in het bijzonder bij 
de componisten minder is geweest. Dat het aantal mensen dat zich politiek 
profileerde klein is geweest. Maar dat het bewustzijn dat er tegen het nationaal- 

socialistische geweld wat gedaan moest worden wel vrij algemeen ontwikkeld 
was. Nu kwam er bij mij persoonlijk bij dat ik en dat is een beetje onder invloed 
van het voorbeeld geweest van mijn broer enerzijds en anderzijds door mijn 
scholing bij Presser en soort gelijke figuren, maar toch voornamelijk Presser, 
dat ik al in een vroeg stadium, jaren dertig, lid werd van de toen bestaande 
onafhankelijke socialistische partij, de OSP. Dat was een afsplitsing van de 
SDAP, van de sociaal-democratische partij. Het was oorspronkelijk de linker 

vleugel, die heeft zich afgescheiden en een eigen partij gevormd onder 
voorzitterschap van Piet Schmidt en is later gefuseerd met de revolutionair 
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socialistische partij onder Sneeviet. Toen heette het gezamenlijk RSAP, 

revolutionair socialistische arbeiders partij. Dat moet in het midden van de 
jaren dertig geweest zijn. Het was dus watje nu noemt een splinter partijtje, ze 
kregen in de Kamer in het beste geval één zetel, op honderd want de Tweede 
Kamer had toen nog honderd zetels, niet 150 zoals nu. Het beginsel van de OSP 
en de RSP was vooral dat men een socialistische politiek nastreefde links van de 
SDAP, maar niet gebonden aan Moskou, dat was het grote punt. Want wij 
constateerden dat de communistische partij altijd meedraaide met die wind die 

toevallig uit Moskou waaide. Ze waren dus ook gedwongen om de show- 
processen van de jaren 1937-'38 goed te praten zonder enige kennis van zaken, 
terwijl wij natuurlijk op het standpunt stonden, dat hoeven wij niet te doen, wij 
weten er te weinig van, we vinden het afschuwelijk dat het gebeurt maar wij 
zijn een linkse partij die niet gebonden is aan Moskou. 
 

Fragment 08 [ID 13] (0:43’06”) > 3:01 
 
Leo Samama: Heeft dit uitgangspunt, deze politieke gesteldheid en overtuiging 
van jou na de oorlog een rol gespeeld ten aanzien van hoe men toen het 

Nederlandse muziekleven weer opnieuw heeft opgebouwd, want daar wil ik het 
nu vooral even over hebben? 
Marius Flothuis: Dat heeft zeker voor mij een rol gespeeld en zoals ik zo even 

al zei was er toen nog een sterke stroming, niet alleen onder kunstenaar maar 
überhaupt in de bevolking, om het linkse element, het communisme, als 
aantrekkelijk te beschouwen. Ik druk me opzettelijk zo voorzichtig uit. Het hing 
volgens mij gewoon samen met dat men zei, onze bevrijders zijn Amerika, 
Engeland en Rusland, de Sovjet Unie dus. Ik zelf ben toevallig en dat is echt 
toevallig bevrijd door een Russische soldaat. Ik werd op de vierde Mei ergens in 
Mecklenburg wakker, liggend in een bos en toen stond er opeens een Russische 

soldaat in een bruin uniform voor me en die zei tegen dat groepje mensen dat 
daar nog half slapend was, het was 's morgens om half vijf: "Krieg ist aus, steht 
auf und geht nach Hause". In goed Duits, merkwaardig. Wij begonnen eerst een 
beetje om hem heen te dansen, dat we eindelijk het gevoel hadden we kunnen 
ons bewegen. We hadden al twee dagen geen SS meer gezien, maar er heerste 
nog standrecht. Als je ergens je pad verlaten had met je gevangeniskleding aan 

en je was een SS-er tegen het lijf gelopen, dan had hij je zo neer geknald. Dus 
dat deden we niet, we bleven bij elkaar. Enfin, die zelfde soldaat vroeg toen wat 
voor een nationaliteit wij hadden, het waren toevallig nogal wat verschillende 
nationaliteiten, Fransen, Belgen, Nederlanders en toen zei hij: " Oh das ist alles 
gut nur die Deutscher mussen fur uns arbeiten". In Nederland was er dus een 
bepaalde mate van sympathie, kun je rustig zeggen, voor de Sovjet Unie waarbij 
men ronduit vergeten was wat daar zich in 1937-'38 had afgespeeld. Men was 

gebiologeerd door het feit dat we God zij dank waren bevrijd en dat Rusland 
van Stalin daarin een aandeel had. De straatnamen in Amsterdam die 
oorspronkelijk Amstellaan, Noorder Amstellaan en Zuider Amstellaan heetten, 
werden herdoopt in Stalinlaan, Rooseveldtlaan en Churchillaan. En een paar 
jaar later was ook dat voorbij, toen heette de Stalinlaan opeens de Vrijheidslaan. 
 
Fragment 09 [ID 14] (0:46’07”) > 7:36 

 
Leo Samama: Maar in de Tweede Wereldoorlog zien we en daar ben jij dan niet 
bij betrokken geweest door je gevangenschap dat men zich intensief heeft 

ingezet voor de wederopbouw van Nederland, men heeft idealen gevormd. Jij 

bent eigenlijk direct na de oorlog in een situatie terecht gekomen waar men al 
van gedroomd had, maar je was dik bevriend, ook in die jaren, met Bertus van 
Lier die bij die wederopbouw samen met Bernet Kempers en met Reeser en nog 
een aantal een rol heeft gespeeld, en de vraag is een beetje watje aangetroffen 
hebt. In hoeverre was dat inderdaad wat men zich voorstelde of leefden jullie 
onder de veronderstelling nou we hebben wel hele hoge idealen gehad, maar ze 
zijn niet gelukt? 
Marius Flothuis: In het begin hebben we echt wel het gevoel gehad dat het 
mogelijk was om wat te realiseren. Ik moet er overigens nog wat bij zeggen, je 
noemde zo even wat namen van personen, wat ook in die zelfde tijd gespeeld 
heeft, en daar waren sommige van die personen ook bij betrokken, dat was de 
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idee van een hechte organisatie van kunstenaars waaruit later de federatie van 

kunstenaarsverenigingen is voortgekomen. Wat absoluut iets is geweest dat de 
kunstenaars toen heeft bezig gehouden en ook heeft geïnspireerd, dat is het 
bewustzijn als individu bereik je niets, je moet een organisatie hebben die een 
gesprekspartner kan worden van de overheid. En dat is gelukt. Dat is in feite 
nog steeds zo, dat heb ik ook later in het genootschap gemerkt. Als je als 
persoon iets probeert gedaan te krijgen kan je dat net zo goed laten, als je kunt 
zeggen ik heb een organisatie achter me en die is in meerderheid deze mening 

toegedaan, Minister mag ik daar met u over komen praten, dan gebeurt het. Dat 
idee van een federatie was op een bepaald gebied, namelijk dat van muziek, al 
voor 1940 aanwezig. Er bestond een federatie van 
toonkunstenaarsverenigingen, waarvan de Koninklijke Nederlandse 
Toonkunstenaars Vereniging er één was. De oude Brandts Buys, ik noem hem 
altijd de oude omdat hij de vader van mijn leraar was, was daar de voorzitter 

van. Dus de idee van federatief verband was bepaald niet nieuw, maar die had 
zich voor die tijd beperkt tot de musici en in de oorlog heeft men dus gezegd 
men moet verder gaan, men moet hele kunstenaarsgroeperingen bij elkaar 
brengen, dat is namelijk één van de zwakste groeperingen die er in een 

samenleving zijn wat betreft de materiële positie. Als die zich verenigen dan is 
er wat te bereiken en dat is ook gebleken. 
Leo Samama: Dus dat betekent dat vanuit dat standpunt jij ook betrokken bent 

geweest bij die eerst jaren.... 
Marius Flothuis: Ja, betrokken, ik ben inderdaad een tijd lang lid geweest van 
de federatieraad bijvoorbeeld en heb ook wel eens voorstellen gedaan. Het was 
toen natuurlijk echt in opbouw. Het idee dateerde wel van voor 1945, maar het 
er praktisch vorm aan geven gebeurde in feite pas na 1945. 
Leo Samama: Wat heel opvallend is, is dat men in 1944-'45 zeer intensief met 
idealen voor een nieuwe maatschappij heeft rondgelopen, in het algemeen de 

inrichting van het hele maatschappelijke verkeer, van politiek en dergelijke, in 
'45 is er één jaar een soort tussen kabinet geweest, een soort eerste aanzet. In '46 
was dat al weer verdwenen en dan zie je opeens dat de confessionele partijen 
het bijna als vanzelfsprekend weer voortzetten a la jaren dertig en je ziet dan 
ook de teleurstelling van alle kanten komen dat alle idealen die men gevoerd 
heeft verdwenen zijn. Mijn vraag is nu in hoeverre merk je ook onder de 

musici, de componisten, dus in de cultuurpolitiek, dat men langzamerhand een 
teleurgestelde houding ging ontwikkelen? 
Marius Flothuis: Dat zou ik zo concreet niet kunnen zeggen. Ik kan wel enkele 
voorbeelden aangeven. Ik vind het grappig dat iemand die na 1945 geboren is 
toch een zo heldere visie op dit soort ontwikkelingen heeft. Ik kan het 
illustreren met een bepaald voorbeeld. We hebben voor de oorlog een radio- 
bestel gehad waarvan de structuur aan geen buitenlander uit te leggen was. Ik 

heb het wel eens geprobeerd, maar dat kon je net zo goed laten, iemand die 
gewend was aan situaties als de BBC begreep daar niets van. Ik begreep er 
eerlijk gezegd ook niks van, maar dat is een andere zaak. Kort na de oorlog 
hadden we Radio Herrijzend Nederland, dat begon natuurlijk in het zuiden. Dat 
heeft niet lang bestaan, maar het was een eerste aanzet tot wat wij zouden 
noemen een nationale omroep, met natuurlijk de mogelijkheden tot 
differentiatie in die programma's die nou eenmaal in een pluralistische 

samenleving nodig is. Dat werd later Radio Nederland in Overgangstijd, RNIO, 
en toen begon het gedonder. Want toen kwamen alle stemmen van de AVRO en 
de NCRV weer naar voren en toen dacht ik, Oh jongens, het is verloren hoor, 

en dat is dus ook prompt gebleken. Wat er daarna gebeurd is daar zullen we het 
maar helemaal niet over hebben. 
Ik herinner me nog iets anders, dit is dus één aspect van wat jij zo even zei, van 

het niet vervuld worden van ideeën die je voor '45 had en het terugkeren van 
situaties van voor 1940. Ik herinner me iets anders, dat ligt even in het 
persoonlijke vlak, dat mijn toenmalige schoonmoeder toen ik nog maar kort 
weer terug was, zo in Mei/Juni 1945, tegen mij zei:" voor jullie, ze bedoelde de 
mensen die niet gecollaboreerd hebben of gevangen hebben gezeten, komt nu de 
goede tijd" Ik keek haar aan en ik heb gezegd: "zou je denken?" Op dat moment 
had ik zelfs al de twijfel of dat überhaupt wel zou gebeuren en het is natuurlijk 

ook niet gebeurd. Het enige watje zou kunnen zeggen is dat er een duidelijke 
stroming was die van mening was dat de structuur van muziekinstellingen 
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vooral zou moeten veranderen, bijvoorbeeld de starre structuur van de 

concertgebouw nv met als aanhangseltje een orkest dat in feite de sluitpost op 
de begroting was. Dat was natuurlijk niet meer vol te houden, daar van waren 
we overtuigd. Maar het heeft vrij lang geduurd voordat dat geconcretiseerd 
werd. Daarvoor was die hele geschiedenis met Paul Van Kempen al nodig om 
die tegenstellingen in opvattingen tot uiting te brengen. In '52 is die scheiding 
pas tot stand gekomen. Hoe het op andere gebieden is weet ik niet, maar een feit 
is dat het Genootschap van Nederlandse Componisten als organisatie die als 

gesprekspartner door overheden werd erkend, dat is natuurlijk door die 
aansluiting bij de Federatie duidelijk zichtbaar geworden. 
 
Fragment 10 [ID 15] (0:53’44”) > 3:16 
 
Leo Samama: Wat opvallend is omdat je juist zo nauw verbonden bent geweest 

mensen als Van Lier en Bernet Kempers en dergelijke, die waren natuurlijk ook 
betrokken geweest bij een andere situatie, namelijk de zuiveringen en die 
zuiveringen speelden in die tijd een rol. Hoe stond jouw relatie tot die 
zuiveringen, heb je dat zoals iedereen gevolgd uit de krant of...? 

Marius Flothuis: Nee, ik ben er heel kort bij betrokken geweest, ik heb in twee 
zuiveringscommissies gezeten en ben er na vrij korte tijd uit gegaan. Ik geloof 
dat dat niet eens alleen maar met mijn ziekte te maken had, maar meer met het 

gevoel van hier zijn zoveel verschillende aspecten aan die zo weinig werkelijk 
tot uiting komen, dat ik er geen zin meer in had. Ik geloof dat Pauline Micheels 
in haar boek helemaal aan het einde in een beschouwing daar over spreekt van 
"veel was natte vinger werk", daar heeft ze gelijk in. Er was geen basis, er was 
geen juridische basis. Het ging bovendien over dingen waarin onze wetgeving 
natuurlijk helemaal met voorzag. Wie had in een grondwet of in een andere wet 
van voor 1940 iets geformuleerd dat toepasbaar was op de situaties van een 

Duitse bezetting, dat bestond helemaal niet. Dus je moest in feite improviseren 
en ik voelde me daar na korte tijd niet meer in thuis. 
Leo Samama: Maar heeft dat niet ook een rol gespeeld bij dat gevoel van 
teleurstelling van er is onrecht aangedaan aan de mensheid, vervolgens zie je 
dat men probeert om met de beste wil van de wereld, ook binnen de muziek- 
wereld daar schoon schip te maken, sommige wat ijveriger zoals Bertus van 

Lier en andere wat minder ijverig, maar men heeft zich er in ieder geval mee 
bezig gehouden en wat zie je gebeuren, bij het zestigjarig bestaan van het 
Concertgebouworkest in 1948, krijgt Henk Badings een compositieopdracht. 
Nou is de vraag, in hoeverre krijg je niet dan in het hele muziekleven een beetje 
de tendens ach alles wat we ooit aan idealen hebben gehad is toch vergeefs, 
laten we ons maar weer opsluiten in ons ivoren torentje en gewoon stukjes 
schrijven? 
Marius Flothuis: Er komt ook een moment dat je moet zeggen daar kun je niet 
van een collectieve reactie spreken, dat zijn individuele reacties. Ik denk dat 
bepaalde mensen zeker niet dit standpunt hebben ingenomen. Ik denk aan 
figuren als Karel Mengelberg, Géza Frid, die zeker niet zo zouden hebben 
gereageerd. Ik denk dat bij sommige anderen die reactie zeker aanwezig 
geweest is, van jongens ik bemoei me niet meer met idealen, er is toch niks te 
bereiken. Ik vermoed zelfs dat Rudolf Escher een beetje deze houding heeft 

aangenomen. En zowel het één als het ander moetje respecteren. 
Leo Samama: Even pauzeren, dan gaan we daarna dieper op jouw visie van 
componisten, muziekwereld, etc in en een meer internationaal perspectief ook. 

En het componeren in Nederland, hoe keken wij tegen het componeren aan in 
die tijd. 
 

Einde deel 1.3 (0:57’00”) 
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Tape 2.3 (0:42’29”) 

 
Fragment 11 [ID² 04] (0:00’00”) > 10:16 
 
Leo Samama: Dan is dit dus het tweede deel van het gesprek op 10 december 
1994 met Marius Flothuis. In het eerste deel hebben we gesproken over een 

heleboel min of meer belevenissen in historische context, wat visies op het 
algemene leven in die tijd, de oorlog, de jaren na de oorlog en voor de oorlog 
daarbij vanzelfsprekend, dit tweede deel gaan wij ons concentreren op de 
muziek en hoe die beschouwd werd. We hebben tegenover ons vanzelfsprekend 
een componist en een recensent, later buiten het bestek van deze tijd ook nog 
een programmeur, wie weet komt die vanzelf nog aan de orde. 
Hoe keek men, en nu praat ik even vooral over de periode direct na 1945, aan 

tegen de muziekwereld, wat wist men, waarvan was men op de hoogte en 
waarvan niet? En in het verlengde daarvan even een klein punt wat denk ik wel 
heel cruciaal is, er wordt nogal veelvuldig in allerlei boekwerken en teksten de 
suggestie gedaan alsof men in 1945 een grote dikke streep heeft gezet door het 
muziekleven en toen gans en geheel opnieuw wilde beginnen, zo van wij gaan 

een nieuwe wereld bouwen met een nieuwe muziek. Dat is vaak de 

rechtvaardiging geweest waarom seriële muziek en aleatorische muziek en 
allerlei andere nieuwe technieken die in de jaren vijftig naar voren zijn 
gekomen, inderdaad ook noodzakelijk waren. Dat in het achterhoofd, terug naar 
mijn eerste vraag. 
Marius Flothuis: In mijn visie is het zo dat die vraag twee aspecten heeft. Eén 
dat zou ik haast zeggen meer incidenteel is, dus direct betrokken op de situatie 
van de jaren '40-'45, en een ander van veel algemener aard. Dat incidentele zou 

ik zo willen omschrijven dat voor zover men überhaupt nog naar concerten ging 
in die jaren '40-'45 en niet principieel zeiden; als de joden de concertzaal niet in 
mogen, dan ga ik er ook niet in, dan had men in ieder geval een groot deel van 
de bestaande muziek niet gehoord, niet kunnen horen. Er werd geen Engelse 
muziek uitgevoerd, geen Amerikaanse, geen muziek van Joodse componisten, 
geen Russische en eigenlijk ook betrekkelijk weinig van Fransen. Dat de 
aandacht heel sterk gericht was, na 1945, op die muziek die men die jaren 

daarvoor had moeten missen lijkt mij voor de hand liggend. Het was vooral 

muziek uit Engeland die opeens een veel grotere belangstelling kreeg dan die 
ooit voor die tijd gehad had. Daar kwam bij dat er ook een vrij groot aantal 
kunstenaars uit Engeland kwam, dat we voor 1940, met uitzondering van 
Frederick Lamond en Myra Hess, überhaupt niet gekend hadden en de dirigent 
Sir Adrian Boult, die hebben we ook noch net in 1940, voor de oorlog, in 

Nederland leren kennen. Na de oorlog was het sir Thomas Beecham, Clarence 
Raybolt, Constant Lambert, Adrian Boult, die zeg ik nou zo uit mijn hoofd 
maar er waren er nog meer. Zij brachten natuurlijk ook weer muziek van 
Engelse componisten mee en dat was dus iets wat ons interesseerde. Er was één 
figuur die ik net door een paar gefotokopieerde partituren die ik uit Engeland 
toegestuurd kreeg, in mijn positie bij het Concertgebouworkest, daar was 
natuurlijk bij Benjamin Britten. Ik had net twee werken van hem gezien, hij 

was toen nog heel jong, hij is van mijn generatie in 1913 geboren, de partituren 
waren nog niet eens gedrukt. Ik denk dat daar de vroege werken zoals de 
Variations on a theme by Frank Bridge bij waren en nog een kamermuziek- 
werk. Dus die naam was me vertrouwd, maar we konden er in de oorlog 
natuurlijk weer niks mee doen en dat werd één van de centrale figuren na de 

oorlog. 
Dan kom ik vanzelf eigenlijk op dat wat ik zou willen noemen het meer 

algemene aspect, iets wat in de discussies, in de gedachtevorming al voor 1940 
een rol speelde. Dat was dat wat men zo graag samenvat in de paar woorden, de 
kloof tussen het publiek en de moderne muziek. De muziek ging in 
verschillende landen een richting op waarvan je kon zeggen, daar hebben de 
mensen gewoon moeite mee. Dat begon natuurlijk met de dodecafonie met de 
school van Schönberg, maar eigenlijk ook met veel muziek van sommige Franse 

componisten zoals Darius Milhaud, hoewel hij in een later stadium wel iets 
meer geaccrediteerd was, maar toch ook vrij veel weerstand heeft ontmoet. 
Bartók en Stravinsky natuurlijk ook. Enfin, dat idee van is het mogelijk om een 
ontwikkeling in de nieuwe muziek te vinden waardoor meer contact met de 
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hoorder ontstaat. Daar hadden bepaalde groepen van de hoorders behoefte aan, 

maar ook de componisten hadden daar behoefte aan. De wegen daartoe te 
vinden was natuurlijk het moeilijkste van alles. Maar één van de mensen die 
plotseling als een geschenk uit de hemel neerdaalde in Nederland en die dat 
belichaamde, dat was Benjamin Britten. Hij schreef muziek waarvan je zegt die 
schrijft muziek van onze tijd maar we weten er raad mee, we kunnen er met 
genoegen naar luisteren, we weten er een weg in. Dat wordt door anderen 
natuurlijk heel anders beschouwd dan door het publiek van die tijd, maar hij 

heeft onmiddellijk een hele grote aanhang gevonden in Nederland. 
Leo Samama: Al voor 1940 begrijp ik? 
Marius Flothuis: Nee, ik spreek over direct na de oorlog. Ik kende door een 
toeval eigenlijk die paar partituren voor 1940, maar ik geloof niet dat dat in 
Nederland is doorgedrongen. Toen kwam die English Opera Group, met The 
Rapé of Lucretia en later andere opera's, plus dan executanten, vooral 

vocalisten uit Engeland van het aller hoogste niveau. Er was een 'boom' op het 
gebied van Engelse muziek en Engelse kunstenaars. Daar kwam dan bij dat dat 
bovendien nog net beantwoordde aan die behoefte aan meer contact tussen de 
nieuwe muziek en de toehoorders van die tijd. Dat was dus tegengesteld aan de 

ontwikkelingen die er in andere landen zich voor deden, de voortzetting van de 
dodecafonische school, vooral met de muziek van Webern, Xenakis niet te 
vergeten en natuurlijk nog steeds Schönberg zelf. Hij was nog in leven, Alban 

Berg was gestorven, Webern was in '45 doodgeschoten. Maar goed, die muziek 
ging een totaal andere richting uit en bovendien kende men die nauwelijks. 
Alban Berg was enigermate bekend, de Lulu Suite was in Amsterdam 
uitgevoerd door Szell, ik geloof in 1936, het vioolconcert intussen in Rotterdam, 
maar voor de rest kende men eigenlijk Berg en Webern nauwelijks. 
Die wegen die gezocht werden kregen onder andere gestalte in een congres van 
musicologen en componisten in Praag in 1948, ik ben er zelf ook bij geweest en 

achteraf moet ik zeggen dat ik waarschijnlijk niet de weg heb gevolgd die ik 
had moeten volgen. Er werd toen vooral gezocht naar een weg die aansluiting 
zocht bij muzikale folklore, voor zover dat mogelijk was en daarbij was 
natuurlijk Bartók het grote voorbeeld. Iedereen zei, dat is nou één van die 
mensen die muziek schrijft, echt eigentijdse muziek, waarvan je niet kan 
zeggen dat klinkt als Brahms of Schumann, het is muziek van deze tijd maar hij 

heeft door zijn taal een mogelijkheid gevonden om ook het grote concert- 
publiek aan te spreken. Dat zich dat later ontwikkelde tot een systeem waarbij 
dat wat daar niet aan voldeed gewoon verboden werd en componisten in landen 
als Tsjecho-Slowakije, niet het componeren werd verboden, maar het onmogelijk 
werd gemaakt om hun muziek te laten klinken, dat is een andere zaak. Dat is 
voor mij ook meteen het moment geweest dat ik zei ja daar kan ik me natuurlijk 
niet achter plaatsen. Maar het hoorde tot diezelfde strevingen om te kijken, is er 

überhaupt een mogelijkheid om een weg te vinden om deze ongelukkige 
toestand te overbruggen. Ik heb het later weleens zo uitgedrukt, ik verbaas me 
er altijd over dat de mensen van onze tijd het liefste hun kinderen stuurden naar 
de modernste scholen en niet tevreden zijn als ze niet de modernste auto 
kunnen kopen, maar als ze de modernste muziek moeten horen dan zijn ze niet 
thuis, dan willen ze de muziek van honderd jaar geleden horen. Dat was dus 
een duidelijk fenomeen in die tijd. 

Aan de andere kant, ten eerste kwam er natuurlijk niet veel van terecht op den 
duur. Britten bleef toch een eenling, want ook de andere Engelse componisten 
volgden hem daarin eigenlijk niet. Bovendien bleek, zeker in de voorstelling 

van programmeurs, van dirigenten, van uitvoerenden, maar ook van de 
componisten zelf, dat natuurlijk het niet gespeeld worden of het niet bekend zijn 
van de muziek van de tweede Weense school toch een grote lacune was en dat 

moest ingehaald worden. Dat is heel langzaam op gang gekomen in Nederland. 
Dat is ongeveer wat ik daarover kan zeggen. 
 
Fragment 12 [ID² 06] (9:10’16”) > 3:00 
 
Leo Samama: Het punt is, je bent in 1934/35 zo langzamerhand als componist 
wat naar voren gekomen, dat heeft uiteindelijk tot de oorlog geleid tot 

uitvoering van bepaalde werken, hoe keek een jonge componist in de jaren 
dertig tegen de muziekwereld aan, vanuit Nederland, wat was het perspectief 
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 dat je had, wat waren je referentiepunten want je componeert niet helemaal uit 

het blauwe, maar je hebt op een bepaald moment een muzikaal kader waarin je 
je werk doet, hoe zat het precies in die periode? 
Marius Flothuis: Nou, er waren dus verschillende referentiepunten. Eén was 
natuurlijk Bartók, die iets meer bekend was in Nederland, ook door zijn 
herhaalde bezoeken in Nederland, dan zijn tijdgenoten van de Weense school. 
Een ander was waarschijnlijk Hindemith voor veel mensen en een derde was de 
Franse school, Milhaud en consorten. Maar vooral Milhaud himself en 

Honegger. Dat waren figuren aan wie je je zou kunnen oriënteren. Misschien 
ook Stravinsky, hoewel vooral in die tijd, het was de post-Sacre periode heel 
globaal gezegd, met zijn sterke neoclassicistische inslag en die heeft bij vooral 
componisten in Nederland toch veel weerstand ontmoet. Voorop natuurlijk 
mensen zoals Pijper en Vermeulen, die geen goed woord hadden over stukken 
als Oedipus Rex, waar tegenover staat dat andere stukken uit die tijd in 

Nederland, in die tijd, nog niet zijn uitgevoerd, zoals het ballet Perséphone. 
Wat weliswaar uit dezelfde periode is, uit 1934, maar toch een heel andere 
mentaliteit vertoond dan Oedipus Rex. Dat waren dus de figuren aan wie je je 
kon oriënteren. Voor zo ver het ons eigen land betreft, natuurlijk toch Pijper. 

Die vooral voor een jong componist meer mogelijkheden tot aanknopingspunten 
bood dan bijvoorbeeld Vermeulen en ook meer dan Dresden in mijn ogen. Maar 
nou kom ik toch een beetje op persoonlijk terrein. Laat ik zeggen, als ik hier als 

componist spreken moet dan voelde ik me meer verwant met Pijper en zijn 
bekendste leerlingen, figuren als Guillaume Landré, Bertus van Lier, Henriëtte 
Bosmans, Henkemans, dan met Stravinsky of Hindemith. 
Leo Samama: En dat betekent in werkelijkheid dat dus het Nederlandse 
muziekleven tot 1950 toch grotendeels gekenmerkt werd door een oriëntatie op 
wat men dan nog ziet als de tonale muziek in principe? 
Marius Flothuis: Ja, als je tonaal in een heel breed kader neemt, laat ik zeggen 

muziek waarin een tonaal centrum aanwezig is. Zo zou ik het graag uitdrukken. 
 
Fragment 13 [ID² 07] (0:13’17”) > 3:53 
 
Leo Samama: Het is natuurlijk voortdurend een beetje terugkijken en een beetje 
vooruit kijken, maar als je vanuit de jaren zestig terug kijkt naar de jaren tot 

aan 1950-'55, dan wordt nog wel eens de suggestie gewekt alsof mensen als 
Pijper en Dresden in zekere zin de ontwikkelingen hebben tegen gehouden, op 
de rem zijn gaan staan, geen atonale muziek, geen twaalftoonsmuziek, geen 
nieuwe ontwikkelingen. Wat opvallend is als je kijkt naar de eerste jaren van 
Gaudeamus, wat men daar uitvoerde, dan is dat eigenlijk allemaal in het 
verlengde van inderdaad Bartók, Hindemith, de Franse muziek. Kortom, het 
moet op een bepaald moment als een donderslag bij heldere hemel zijn geweest 

toen voor het eerst Stockhausen hier in Nederland binnen kwam of Boulez, met 
hun eigen werken uit die tijd. 
Marius Flothuis: Ja, en dat is veel later geweest. Ik bedoel, die werken zijn wel 
uit diezelfde periode, zoals die sonatine voor fluit en piano, .... 
Leo Samama: Maar het klankbewustzijn bestond hier niet. Maar nou liep jij wel 
naar de International Society of Contemporary Music, de congressen die 
daarvan waren, de bijeenkomsten, werd daar ook deze muziek nog niet 

uitgevoerd in deze tijd? 
Marius Flothuis: Je zou het programma bijvoorbeeld van het muziekfeest in 
1948 in Amsterdam moeten bekijken en daar is geloof ik een betrekkelijk klein 

aantal werken van mensen uit de dodecafonische richting. In 1950 in Brussel 
was het iets meer, 1949 was in Palermo maar daar ben ik niet bij geweest dus 
dat kan ik zo uit mijn hoofd niet zeggen. Het werd natuurlijk hoe langer hoe 

meer in de jaren daar na. Dat is ook de tijd geweest dat het in Nederland 
toenam. Ik ontdekte namelijk, en nu gaan we even over een tijdperk spreken dat 
niet helemaal is wat jij voor dit programma je had voorgesteld, in de jaren 
vijftig toen ik bij het Concertgebouworkest terug kwam, dat eigenlijk de muziek 
van de Weense school nauwelijks een rol gespeeld had in het repertoire van voor 
1940, uiteraard niet in dat van 1940-45, en nog maar heel weinig daarna. Van 
Beinum heeft toen geloof ik een keer de Fünf Orchester Stücken van Schönberg 

gedaan, dat was na de uitvoering die Schönberg zelf gedirigeerd had. 
Leo Samama: Maar dat is natuurlijk het repertoire met orkest. Nou kan ik me 
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voorstellen dat in besloten kringen in Amsterdam, op 

kamermuziekverenigingen, of kamermuziekuitvoeringen wel wat meer moderne 
muziek werd gespeeld? 
Marius Flothuis: Wel wat meer, maar toch van deze richting ook betrekkelijk 
weinig. Ik herinner me van voor de oorlog dat ik het Derde Strijkkwartet van 
Schönberg op een concert van de ISCM, door de sectie Holland van de ISCM 
georganiseerd, gehoord heb. Xenakis is hier geweest in 1938, heeft eigen 
werken uitgevoerd, onder andere een liederencyclus samen met Ré Koster. Daar 

is overigens nog iets over te zeggen wat een beetje buiten het kader van ons 
onderwerp valt, maar wat wel interessant is historisch, onthoud dat want ik wil 
het toch graag kwijt, en ik denk dat in die eerste na-oorlogse jaren ongetwijfeld 
op Maneto concerten ook muziek uit deze landen en deze richtingen is uitgevoerd.  
Ik herinner me dat we een Maneto concert hebben gehad met werken van Poolse  
en Nederlandse componisten en een ander met geloof ik Belgische en Nederlandse  

en daar waren ongetwijfeld figuren bij die een heel andere muzikale denkwijze  
hadden dan de Nederlandse scholen zoals die van Pijper. 
Leo Samama: Maar je had dus niet de indruk dat daardoor plotseling zoiets als 
perspectief verbreding ontstond, er werd niet onder componisten van jouw 

generatie of van een iets jongere generatie heftig gediscussieerd van waar gaan 
we nu heen, wat gaan we doen, welke muziek gaan we componeren? 
 

Fragment 14 [ID² 08] (0:17’11”) > 5:23 
 
Marius Flothuis: Nou, nee. Ik geloof dat dat heftig discussiëren tot incidenten is 
gebleven. Bijvoorbeeld bij het bezoek van Hindemith, in '47 of '48 toen hij ook 
het Concertgebouworkest gedirigeerd heeft, toen hebben wij hem uitgenodigd 
bij het genootschap van Nederlandse componisten en gesprekken met hem 
gevoerd, dat zijn echt incidenten gebleven. Ik herinner me één uitspraak van 

Rudolf Escher, die misschien een licht werpt hierop, maar in mijn visie 
eigenlijk meer een licht werpt op de figuur van Escher. Hij had over een 
bepaald werk van hem een niet erg goede recensie gekregen en het was ook een 
recensie die niet getuigde van veel begrip dat moet ik hem toegeven, en toen zei 
hij zo in een gesprek met van Lier en mij, "zo mag je daar überhaupt niet over 
schrijven, als er nu eindelijk iemand is die de stijl gevonden heeft waarin de 

muziek zich nu moet ontwikkelen". Hij had dus echt voor zichzelf het gevoel 
dat hij op een weg was die richtinggevend was en die was bepaald niet 
dodecafonisch. 
Leo Samama: Dat is duidelijk. De zit voortdurend maar te zoeken van wat leefde 
er onder de componisten, jij probeert een beetje je eigen persoon buiten beeld te 
houden, maar vergeet nietje bent componist onder de componisten van die 
generatie. Tot die generatie behoorde ook Lex van Delden en hoorde Bertus van 

Lier, Henkemans, een groep die na 1945 in Nederland sterk naar voren is 
gekomen, in een periode van tien jaar, '45-'55, een plek heeft verworven op de 
Nederlandse podia, waar ze de volgende tien jaar niet meer van weg te denken 
was, daarna is er weer wat anders gebeurt, en het meest opvallende is, wat in 
het bewustzijn van mijn generatie voortdurend een rol speelt, wij hadden zoiets 
van ja dat zijn componisten die zich eigenlijk helemaal niet bezig hebben 
gehouden met wat een eigentijdse moderne muziek na 1945 moet wezen. Het 

heeft niks met kwaliteit te maken maar gewoon puur met techniek te maken, 
met handwerk. 
Marius Flothuis: Maar in hoeverre kan je spreken van hoe muziek moet wezen? 

Leo Samama: Nee, de vraag is wat leefde in die tijd in jullie bewustzijn, watje 
dacht dat het moest wezen? Was componerend Nederland, kijkend naar wat er 
om ons heen gebeurd zich op een of andere manier van bewust van waar men 

heen wilde, of was het toch weer ach ieder schrijft voor zichzelf en we zijn wel 
allemaal iets bewuster dat er een publiek is en daar moeten we ons misschien 
wat meer op richten, dat we niet teveel buiten het publiek gaan staan, maar in 
wezen was er geen collectief gevoel van richting, van daar moeten we heen? 
Marius Flothuis: Ik geloof inderdaad niet dat dat er was. Het enige wat ik me 
herinner wat een beetje een antwoord op deze vraag zou kunnen zijn, dat is dat 
toen Van Lier naar het muziekfeest van de ISCM in Londen was, dat was als ik 

me goed herinner in 1946, dat hij op een kaartje naar huis schreef, als indruk 
van wat hij daar dus op deed en dat was een programma waar Nederlandse 
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musici nauwelijks aan te pas kwamen, ik geloof dat er één stuk van Robert de 

Roos is uitgevoerd op dat muziekfeest en misschien nog één ander en dat kan je 
waarschijnlijk terug vinden in de recensie van Pijper in Mens & Melodie, dat 
hij als indruk schreef: 'de jongeren zoeken eenvoud'. En dat vond ik heel 
frappant dat dat zijn indruk was. Dus niet speciaal van de Nederlandse muziek 
en hij schreef het ook niet als iets wat af te wijzen was, maar als een tendens die 
op het ogenblik heerst. En ik geloof dat die tendens ook wel aanwezig was bij 
verscheidene Nederlandse componisten. Negatief uitgedrukt, een afkeer van en 

het vermijden van onnodige complicaties, in samenklank vooral. 
Leo Samama: Want als we gewoon kijken naar 1918, dan zien we een sterke 
tendens in de Nederlandse muziek om zich zo wie zo meer tot het Franse 
idioom te gaan richten, dat was natuurlijk het gevolg van de Eerste 
Wereldoorlog. Maar ook omdat men na een langdurige negentiende eeuwse 
beïnvloeding van de Duitse cultuur naar ander horizonten zocht. Die lijn lijkt in 

de jaren dertig deels ook doorkruist te worden door componisten die toch weer 
de Duitse cultuur wat meer gaan opzoeken, of althans fusies daar tussen 
proberen te bewerkstelligen, het is natuurlijk de eeuwige discussie bij Badings, 
is hij nou door de Fransen beïnvloed of door de Duitsers, afhankelijk van het 

werk is het soms wat meer het één en soms wat meer het ander. Na 1945 zie je 
inderdaad dat de Franse muziek toch een belangrijke rol gaat spelen, ik bedoel 
als oriëntatie, maar bij dit alles is het heel opvallend dat er in Nederland geen 

componisten stiekem op een kamertje lijken te zitten die stukken schrijven waar 
we pas tien jaar later van zeiden, verrek zeg dat ze dat toen hebben 
gecomponeerd, zoals dat was bij Boulez bijvoorbeeld met zijn Structures. 
 
Fragmenten 15 [ID² 09] (0:22’34”) > 7:22 
 
Jij hebt bij Donemus vier jaar lang de bibliotheek gedraaid, kort om, je bent 

nogal wat Nederlandse muziek tegen gekomen van voor de oorlog en van na de 
oorlog, want in die eerste Donemus jaren werd natuurlijk alles wat men maar 
kon verzamelen werd verzameld, in van die bruine kaftjes met een ringetje 
erdoor, soms met een stukje tekst erbij, analyses er aan toegevoegd. Je hebt 
begreep ik ook bij de beoordelingscommissie een tijdje gefunctioneerd voor 
stukken die moesten worden aangenomen? 

Marius Flothuis: Ja, dat wil zeggen ik zat er bij toen, maar ik had geen stem. De 
beoordelingscommissie bestond in die jaren uit Henriëtte Bosmans, Matthijs 
Vermeulen en Piet Tiggers en die adviseerden dus mij in zekere zin. Ik zat 
alleen in de heel vervelende positie dat ik dus zelf aangesloten componist en 
bibliothecaris was. 
Leo Samama: Dus je moest bij je eigen werken even de deur uit? 
Marius Flothuis: Nou ja, zo is het natuurlijk niet gegaan. Ik herinner me nog 

dat Jetty Bosmans een keer, toevallig over een stuk waar ik zelf nog al wat 
twijfel over had, zei, nou ja dat stuk van jouw is natuurlijk goed. Ik zei, nou 
dank je dat is aardig van je, maar ik dacht er zelf heel anders over, dat was echt 
niet één van mijn best geslaagde stukken. 
Leo Samama: Niettemin heb je in die jaren als bibliothecaris honderden 
Nederlandse werken voorbij zien gaan, wat blijft er nou uiteindelijk, als je dat 
moet gaan beschrijven, over als beeld van de Nederlandse muziek van die jaren?  

Ik bedoel niet terugkijkend, ik wil proberen te vermijden, want wij zijn het 
met elkaar eens dat er een aantal componisten uit die tijd zijn waar we nu nog 
steeds van zeggen, dat was fantastisch. Maar hoe keek je er op dat moment 

tegen aan? 
Marius Flothuis: Daar is wat mij persoonlijk betreft, in mijn visie daarover 
eigenlijk niets veranderd. Die mensen die ik er toen uitgepikt zou hebben als 

dat heeft betekenis, dat betekent voor mij iets, maar dat betekent ook werkelijk 
als muziek iets, die zou ik nog net zo naar voren halen en zeker ook dezelfde 
werken. We hebben een paar keer de naam Escher laten vallen en die hoort 
zeker tot die groep, Henkemans hoort er volgens mij ook toe. Als je zo zegt, die 
hebben die positie nog steeds, dan moet ik tot mijn teleurstelling zeggen dat dat 
uit het openbare muziek-leven absoluut niet blijkt. Iemand als Henkemans is in 
de tijd dat ik zelf artistiek-leider was bij het Concertgebouworkest, ik spreek dus 

even over de orkestmuziek, vrij regelmatig uitgevoerd, we hebben zelfs werk 
van hem mee op tournee genomen en daarna is hij gewoon van het programma 



Marius Flothuis | Leo Samama  18 

 

verdwenen. Escher is iets meer uitgevoerd, maar eigenlijk ook niet zo vaak als 

in verhouding tot de betekenis en de waarde van zijn werk staat, in mijn visie. 
Ik geef dus nu echt een persoonlijke visie, maar ik geloof ook dat je dat wou. Zo 
zijn er dus nog enkele werken, mensen uit die tijd van wie ik zeg daar zijn 
zeker wel bepaalde stukken die ik op het ogenblik nog met het grootste plezier 
op het programma zou willen hebben, ik denk aan een stuk als het ballet 
Katharsis van van Lier, dat echt een groot en indrukwekkend stuk is, sommige 
stukken van Dresden, ik denk aan zijn Sinfonietta voor klarinet en orkest en zijn 

tweede vioolconcert, een stuk dat ik nooit gehoord heb dat hij tijdens de oorlog 
gemaakt heeft is, met een klein citaat naar Stravinsky zou je het kunnen 
noemen, een psalmen-symfonie, het heet namelijk Chorus Symfonicus en is 
gebaseerd op vier psalmen, ik denk ook aan Guillaume Landré, een stuk als de 
Quatre Mouvements Symfoniques wat ik een uitstekend stuk vond, dat is ook mee 
geweest op het eerste tournee naar Amerika in 1954. Dat zijn een paar 

componisten die me toen zeer aanspraken en waarvan ik zeg, daar is echt een 
niveau van Nederlandse muziek bereikt dat zich kan meten wat er op het 
ogenblik in het buitenland geschreven wordt, door de componisten die daar 
toonaangevend zijn, laten we zeggen iemand als Milhaud in Frankrijk, als 

Britten in Engeland, dat zijn nou twee verschillende generaties maar daar gaat 
het nou niet om, als Hindemith, van Hartmann tussen haakjes wist ik toen wel 
vrijwel niets, maar die zou ik er dan ongetwijfeld bij genomen hebben. En dat 

zie ik nog zo. 
Leo Samama: Maar wat is dan de reden dat in die jaren je niet kan spreken van 
een echte doorbraak van de Nederlandse muziek op de internationale podia. Het 
punt is dus als je kijkt naar waar Nederlandse muziek werd uitgevoerd, de 
ISCM-dagen daar werd Nederlandse muziek gespeeld, een enkele musicus ging 
in het kader van uitwisselingen op tournee door Zuid-Amerika, of naar 
Indonesië en nam Nederlandse muziek mee. Maar je krijgt niet de indruk dat 

buitenlandse musici met hart en ziel zeiden, ja die muziek hoort er bij, voor het 
zelfde niveau als de componisten die je noemde in het buitenland? 
Marrus Flothuis: Dat is absoluut niet het geval geweest en als iemand me zou 
vragen wat is de oorzaak daarvan, dan zeg ik dat weet ik eenvoudig weg niet. De 
heb bij Donemus, dat was mijn opdracht, iedere uitvoerende kunstenaar, of het 
nou dirigent of zanger of violiste of pianiste was, getracht naar Donemus te 

trekken en meestal lukte dat ook en heb hun het één of ander voorgespeeld, voor 
zover het dan mogelijk was, of tenminste als partituren laten bekijken en soms 
ook mee gegeven, in de hoop dat dat zoden aan de dijk zou zetten aan de andere 
kant van onze landsgrenzen en daar is heel erg weinig van gebleken. Waarom 
dat zo is, of dat ook daar te maken heeft met een verschijnsel dat zeker bij 
dirigenten toch vrij algemeen is, namelijk een grote mate van traagheid, dat 
weet ik niet. Maar het ging ook onder andere kunstenaars en ik heb maar 

zelden bericht gekregen van iemand die zei, ik heb de vioolsonate van 
Henkemans in Cincinatti uitgevoerd of in Stockholm. 
Leo Samama: Kreeg je wel reacties van musici, had je op de een of andere 
manier het idee dat men die muziek op z'n minst kon appreciëren of kreeg je de 
indruk dat men gewoon, ach men nam kadootjes mee...? 
Marrus Flothuis: Er waren inderdaad mensen bij die positief reageerden, ik heb 
één keer en dan moet ik het dus over mijn eigen werk hebben, wat ik vervelend 

vind, maar het is nou eenmaal in mijn geheugen blijven hangen, van een 
dirigent bij een provincie-orkest in Zweden. Hij had een typisch Zweedse naam, 
namelijk Freudental en hij had daar mijn hoornconcert uitgevoerd en schreef 

mij toen een briefje dat hij erg blij was met de uitvoering, een uitstekende 
uitvoering van een uitstekend stuk. Nou dat is natuurlijk erg leuk om te horen. 
En nou zijn er ook bij andere gevallen wel dergelijke brieven binnen gekomen 

die ik nu na vijftig jaar niet meer uit mijn hoofd kan citeren, dit citeren is 
eenvoudig weg omdat het over mezelf ging. Maar het bleef een uitzondering, 
echt een regel was het beslist niet. 
 
Fragment 16 [ID² 10] (0:29’57”) > 5:17 
 
Leo Samama: Had je daardoor niet als componisten in die tijd niet het gevoel 

 dat je toch een tamelijk geïsoleerde positie innam, je schreef stukken maar ze 
werden niet zo vaak uitgevoerd, je was bezig met een bibliotheek te verzamelen 
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met Nederlandse muziek, maar je had niet de indruk dat de afnemers nou 

stonden te popelen om dat allemaal bij je weg te slepen? 
Marrus Flothuis: Eigenlijk niet nee, dat kwam eigenlijk niet voor. Maar in 
wezen is het nog zo. Als ik de programma's van Nederlandse orkesten na ga en 
ik weet dat het Genootschap van Nederlandse Componisten op het ogenblik 
tussen 250 en 300 leden heeft, en kijk dan wat er aan orkestwerken van 
Nederlandse componisten voorkomt, dat is toch te verwaarlozen. Ik vind dat 
heel treurig en het toen nog iets beter dan nu. Van Beinum heeft bijvoorbeeld in 

Amsterdam toch in die jaren tussen 1945 en 1959 heel wat stukken van 
Nederlandse componisten, vaak zelfs in première, gebracht. En er waren ook 
een aantal stukken bij waarbij het niet bij die première bleef, die op het 
repertoire bleven. Ook Kubelik heeft uitvoeringen van Nederlandse werken 
gedaan, wat ik zo even noemde van Guillaume Landré, die Quatre movements 
symfoniques, stond op het programma van Kubelik in Amerika. 

Leo Samama: En als je dat nou vergelijkt met voor de oorlog? 
Marius Flothuis: Het was toen nauwelijks aan de orde, ik heb zelf in mijn 
concertgebouwtijd altijd proberen af te wegen wat kun je in één seizoen aan 
nieuwe muziek brengen, wat van Nederlandse componisten, wat van 

buitenlandse componisten en hoe hou je het evenwicht met dat repertoire watje 
niet graag wilt missen. Wat bij mij heel uitgebreid was, het beperkte zich echt 
niet tot Brahms en Dvorak. En ik geloof dat een dergelijke afweging voor de 

oorlog nauwelijks werd gemaakt, dat er veel meer van het toeval afhankelijk 
was. Ik had aan de programmering toen nauwelijks aandeel, ik kon zo eens een 
enkele keer laten vallen dat ik iets gehoord had, zoals wat ik vertelde over het 
vioolconcert van Alban Berg, dat toen niet eens succes had en ook wel eens op 
andere gebieden, het idee om de Zesde Symfonie van Schubert uit te voeren is 
van mij afkomstig. Nadat Van Beinum die had gebracht in 1937, heeft die" Ie 
tour du monde gemaakt", er is bijna geen dirigent of die heeft dat stuk op zijn 

repertoire, alleen al in Amsterdam is het uitgevoerd door Boulez, door Haitink, 
ik geloof ook door Jochum maar dat weet ik niet meer zeker. Dat heeft dus niks 
met nieuwe muziek te maken maar wel met onbekende muziek, want daar ging 
het natuurlijk ook om. Ik herinner me zelfs dat Rudolf Mengelberg zelf eens een 
beetje teleurgesteld zei: 'ja, wij draaien altijd maar in dat zelfde kringetje rond', 
en ik dacht, ja verdorie, breng daar dan verandering in, jij hebt de macht. Maar 

zijn macht was toch weer niet zo groot dat hij dirigenten of solisten echt kon 
beïnvloeden. Dus een bepaald soort van traagheid schijnt hier een rol te spelen 
en dat is echt niet specifiek Nederlands. 
Leo Samama: Is er in die jaren dat je als recensent hebt gewerkt één componist 
of één stuk waarvan je echt zegt van nou dat is er uitgevallen, dat is me altijd bij 
gebleven, dat was een donderslag bij heldere hemel? 
Marius Flothuis: Nou een donderslag is het natuurlijk niet, want dan zou ik 

meteen hebben kunnen antwoorden. Ik herinner me een bepaald stuk nu dat op 
mij onmiddellijk een grote indruk gemaakt heeft, zelfs twee stukken van 
dezelfde componist die betrekkelijk kort na elkaar in Amsterdam werden 
uitgevoerd. Het ene is Le vin herbé van Frank Martin en het andere was de 
Petite symfonie concertante. Vooral dat laatste stuk heeft me een flinke schok 
gegeven, in positieve zin, ik vond dat een stuk dat zo fantastisch goed 
gerealiseerd was, ik denk verdorie die drie solo instrumenten met twee 

strijkorkesten, dat is geen peulenschil om daar iets goeds voor te maken. Dat 
heeft echt grote indruk op me gemaakt en Le vin herbé ging dan in de kleine 
zaal onder Felix de Nobel want het is een hele kleine bezetting, heeft ook grote 

indruk op me gemaakt. Dat is één van die gevallen dat een stuk grote indruk op 
me maakt. En iets later, ik weet niet precies wanneer, dat voor het eerst het 
vioolconcert van Alban Berg werd uitgevoerd. In ieder geval die stukken van 

Frank martin, donderslag is natuurlijk voor een stuk voor strijkorkest een beetje 
sterk gezegd. Overigens nu we het daar over hebben, maar dat is dan weer net 
voor de oorlog, ook zo'n donderslag was voor mij de Muziek voor 
snaarinstrument, celesta en slagwerk van Bartók, in 1938 voor het eerst 
uitgevoerd en een jaar later het vioolconcert van Bartók, dat is echt een 
onvergetelijke première, ondanks alle tekortkomingen die de uitvoering had. 
Die opname is er nu en die is echt niet volmaakt geweest, maar de opmerking 

van Roland de Beer ging wel een beetje erg ver, dat Mengelberg er een potje 
van had gemaakt, dat is natuurlijk niet waar. 
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Fragment 17 [ID² 11] (0:35’15”) > 7:14 
 
Leo Samama: In het licht van alle Bartók uitvoeringen van voor de oorlog is het 
niet eens zo'n slechte uitvoering, omdat men toen niet beter wist, het is pas na 
de oorlog vergelijkende wijs. 
We hebben nog een kleine inhaal manoeuvre te doen, Ré Koster en Krenek, ik 
wil dat toch even horen. 

Marius Flothuis: Dat was op zichzelf een heel interessante lezing, Krenek 
speelde bij het Concertgebouworkest zijn tweede pianoconcert, een strikt 
dodecafonisch stuk en dat moest hij uitgerekend onder leiding van Bruno 
Walter spelen, die met de dodecafonie niet het minste contact had, maar zo'n 
gewetensvol dirigent was dat hij een perfecte uitvoering heeft gegeven, heel 
hard gewerkt, ik heb bij de repetities gezeten en in de pauze stond hij met zijn 

handen in zijn haar, Ich verstehe nichts davon!, maar het werd perfect en 
bovendien speelde Xenakis het ook erg mooi. Het had een heel verrassend slot 
en hij was toen uitgenodigd door de sectie Holland van de ISCM om een concert 
te geven en dat zelf in te leiden, over zijn eigen muziek en dat gebeurde in een 

privé ruimte van een zekere Willie Stokvis op de Herengracht die altijd zijn 
huis daarvoor ter beschikking stelde. Hij had een grote ruimte, je kon daar zo 
veertig, vijftig mensen hebben en meer kwamen er toch niet op zulke concerten. 

En hij heeft toen over zijn eigen ontwikkeling een verhaal gehouden dat ik 
ongelooflijk interessant vond. Hij zei namelijk in die tijd, na de Eerste 
Wereldoorlog, er grote revoluties plaats vonden in de muziek, dat begon 
eigenlijk al met de Sacre du Printemps, maar je kreeg daarna dus de 
ontwikkeling van de dodecafonie en de invloed van de jazz in Frankrijk maar 
ook buiten Frankrijk. Toen was ik de jongste van de componisten die toen aan 
bod kwamen, Hindemith was van 1895, Pijper van '94, hij was in 1900 geboren, 

Bartók en Stravinsky waren zelfs nog veel ouder. Dus hij kwam daar als 
jongetje van nauwelijks twintig jaar in diesen Troebels, zoals hij zelf zei en 
werkte daaraan mee. Het was de tijd van alles mocht, als het maar niet 
traditioneel klonk dan was alles goed en dat kon ook dodecafonisch zijn maar 
het hoefde niet. En op een goed moment had hij het gevoel, ik verhaal nu wat 
hij zei, ik kan zo niet verder, ik heb iets over geslagen. En toen wende hij zich 

tot Schubert en zei toen iets waarvan ik zei, nou jongen het spijt me maar dat 
klopt niet. Ja, warum das gerade Schubert war das kann ich Ihn nicht sagen, hij 
was natuurlijk een Oostenrijker, dus het kon alleen maar Schubert zijn. En hij 
is een liederencyclus gaan schrijven die heet Reisenbuch aus den Ostereichische 
Alpen, ik geloof dat hij ook zelfs de tekst had geschreven en je weet bij Krenek 
zit alles vol met woordspelingen en dit begon met een tekst die je ook weer 
dubbel kon interpreteren, Ich fahre hin meine Heimat zu entdecken. Dus dat 

was duidelijk, Schubert was zijn Heimat en het was een Reisenbuch aus den 
Östenreichische Alpen want dat was ook zijn Heimat, hoewel hij oorspronkelijk 
natuurlijk een Tsjech moet zijn want hij heette Krenek. Maar goed, hij gold als 
Oostenrijks componist. En zegt hij, toen dat achter de rug was, toen wist ik, nou 
kan ik een nieuwe weg vinden en wat was die weg, dat was de weg naar 
Schönberg, naar de dodecafonie. En hij zei toen, voor hem was de aansluiting 
bij de dodecafonische techniek een middel om de maximale expressie van zijn 

muziek te bereiken. Dat vond ik een hoogst interessante uitspraak, want de 
dodecafonie werd natuurlijk ook al in Nederland beschouwd als een constructie, 
maar niet als een mogelijkheid om expressieve muziek te schrijven. Maar hij 

vond dat juist wel zo. 
Leo Samama: Maar er is natuurlijk een groot verschil tussen de generatie na de 
Eerste Wereldoorlog en de generatie na de Tweede Wereldoorlog, omdat die na 

de Eerste Wereldoorlog tot de dodecafonie zijn gekomen vanuit een totaal 
andere esthetische invalshoek. Dat is nou juist het opvallende, want het gekke 
is, je hebt het nu over een componist als Krenek die dan die weg bewandeld 
vanuit de behoefte naar expressiviteit en als je inderdaad 1945-'50 in Nederland 
kijkt, dan zie je dat veel componisten moeite doen om expressieve muziek te 
schrijven, maar geen van allen langs de weg van de dodecafonie en als ze de 
weg van de dodecafonie gaan bewandelen, dan doen ze dat juist om 

expressiviteit te voorkomen. 
Marius Flothuis: Althans de indruk die gewekt wordt. Degenen die bij mij nog 
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steeds leven, ik noemde nou net de voorbeelden van Escher en Henkemans, daar 

is dus geen relatie met de dodecafonie, maar wel een relatie met emotie, met 
expressiviteit. 
Leo Samama: En eigenlijk die eerste Nederlandse dodecafonische werken, even 
die van Matty Nièl daar gelaten want dat was in dat geval" een onbekende", 
nauwelijks gespeeld maar wel een bijzonder geval..... 
Marius Flothuis: Hij is de enige Nederlandse leerling van Webern geweest. 
Leo Samama: Is eigenlijk in Nederland pas na 1950 de dodecafonie naar voren 

gekomen, Van Baaren en nog een aantal. 
Marius Flothuis: Want zelfs de Hollow Men van van Baaren is geloof ik nog 
pre-dodecafonisch. 
Leo Samama: Het gekke is dat één van de eerste stukken die ik tegen ben 
gekomen waar je in ieder geval een twaarftoon-achtig materiaal in terug vindt 
is, als ik mij goed herinner, de Symfonische Etude van Hendrik Andriessen, '52, 

waar een twaalftoonreeks als melodisch materiaal is gehanteerd, wat natuurlijk 
ook een manier is, maar in ieder geval geen dodecafonisch werk. 
Marius Flothuis: Nee, het is geen dodecafonisch werk. Hij heeft geprobeerd om 
de dodecafonische, melodische lijn te integreren in een muzikale taal, waarvan 

de basis in feite tonaal is. Dat gaf hij ook toe, dat heeft hij trouwens ook in zijn 
vierde symfonie gedaan en later in II pensier o voor strijkkwartet. 
Leo Samama: Is dat typerend voor de Nederlandse muziek, dat men überhaupt 

dit soort constructieve technieken probeerde te vermijden in deze tijd. Dat men 
toch nog met een soort ideaal, een esthetisch ideaal leefde dat vooral had te 
maken met de uitdrukking van de componist is belangrijker dan de techniek die 
hij hanteert? 
Marius Flothuis: Dat geloof ik wel. Want die dodecafonische reeksen vind je 
bijvoorbeeld ook bij Guillaume Landré in verscheidene van zijn laatste stukken, 
terwijl hij nooit een echt dodecafonisch stuk heeft geschreven. Bij Escher en 

Henkemans kan ik me niet herinneren dodecafonische reeksen gevonden te 
hebben. 
Leo Samama: Eentje in de Derde Symfonie van Escher. 
Marius Flothuis: Ah, de derde. 
Leo Samama: Het langzame deel, daar komt op een bepaald moment een 
twaalftoonreeks, maar ook weer helemaal melodisch gehanteerd. 

Marius Flothuis: En stukken als Musique pout l'esprit en deuil en Hymne du 
Grande Meaulnes, is geen sprake van. 
Leo Samama: En jij hebt het zelf ook niet gedaan en geprobeerd? 
Marius Flothuis: Nee. 
Leo Samama: Geen enkele behoefte gevoeld om...? 
Marius Flothuis: Nee. 
 
Einde deel 2.3 (42’29”) 
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Tape 3.3 (1:16’00”) > Opname radio uitzending 

 
Fragment 18 [ID³ 02] (0:00’00”) > 19:23 

 
[geluidsfragment (19:17)] 
 
Fragment 19 (0:19’23”) > 4:11 
 
Leo Samama: Tegen over mij zit professor doctor Marius Flothuis. Enkele 
biografische gegevens voor een gesprek. Geboren in 1914, 1932 eindexamen 

aan het Vossius-gymnasium, studie klassieke talen en studie muziekwetenschap 
in Amsterdam, Utrecht muziekwetenschap en daarna ook weer in Amsterdam, 
kandidaatsexamens in 1936 en '37, in dat jaar benoemd tot assistent van Rudolf 
Mengelberg bij de artistieke leiding van het concertgebouw en haar orkest, daar 
gebleven tot in de eerste jaren van de oorlog, vervolgens ontslagen, in 1943 
gearresteerd, kort daarop naar Vught vervoerd, in 1944, 5 september, naar 
Saksenhausen in Duitsland, op 4 mei '45 bevrijd, enkele weken later de 

terugtocht naar Nederland waar Marius Flothuis op 29 mei in Amsterdam 
aankomt. Nog geen twee weken later vinden de concerten Vrije Klanken plaats 
waar hij bij aanwezig is, sterker nog aan mee doet. Tussen 10 oktober '45 en 23 
september '46 ziek, ziekte als gevolg van de oorlogsontberingen. Tussen 1945 
en 1953 als recensent werkzaam bij het Vrije Volk en werkzaam tevens ook bij 
de Vrije Katheder. Tussen 1946 en 1950 bibliothecaris van wat later gaat heten 

de stichting Donemus. In 1953 terug bij het Concertgebouworkest als assistent 
van de artistieke leiding, op dat moment is dat Guillaume Landré als 
gedelegeerd bestuurder en in 1955 artistiek leider van dat zelfde orkest. In de 
jaren dat hij artistiek leider is van het Concertgebouworkest tot 1974, doet hij in 
1966 zijn doctoraal musicologie, in 1969 promoveert Marius Flothuis en als 
gevolg, vanzelfsprekend daarvan komt hij in aanmerking om professor Reeser 
op te volgen als hoogleraar muziekwetenschappen in Utrecht, waar hij acht jaar 

later, in 1982 met emeritaat gaat. Aangezien Marius Flothuis en de interviewer 
elkaar al vele jaren, ik heb uitgerekend 35 jaar, kennen, zullen wij elkaar 
tutoyeren. 
Marius welkom, je hebt ongetwijfeld herkend waarmee wij de inleidende tekst 

hebben gelardeerd, misschien wat onhoffelijk om muziek zo te gebruiken, maar 
des te meer misschien ook wel dramatisch, het is namelijk de dramatische 
ouverture en sterker nog, het is een uitvoering die gemaakt is op 11 november 

1954 door het Radio Filharmonisch orkest door Paul van Kempen en ik denk 
dat dat ons buitengewoon veel aanknopingspunten zou kunnen geven tot een 
gesprek over de jaren na de oorlog over de wederopbouw, waar je zelf ook in je 
eigen teksten die geciteerd zijn over hebt gesproken en niet in het minst over 
datgene wat een groot deel van je leven je zeer na aan het hart is geweest 
namelijk het concertgebouw en zijn orkest. 

Eigenlijk wilde ik gewoon maar pardoes beginnen en pardoes in dit geval op 
basis van de teksten die jij hebt gehoord en die jij zelf hebt opgeschreven in 
1948, waar heel sterk in wordt gesuggereerd dat er een ongewone nieuwe en 
frisse geest heerste, we hadden het gevoel dat er iets op te bouwen was. Was het 
inderdaad dat gevoel op dat moment, gezamenlijk bouwen? 
 
Fragment 20 (0:23’34”) > 10:55 

 
Marius Flothuis: Dat geloof ik wel, dat is eigenlijk al in de oorlog ontstaan al 
heb ik er toen niet direct een aandeel in gehad omdat ik en het buitenland was. 
Maar toen zijn dus de eerste plannen gemaakt, die werden trouwens ook 
genoemd zo even, voor een andere structurering van het muziekleven. Er is één 
ding daarbij geloof ik niet vermeld, dat toch wel vrij essentieel is, dat namelijk 
toen ook de grondslag is gelegd voor de federatie van kunstenaarsverenigingen. 

Die had een voorloper, juist op muziekgebied, want al voor het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog bestond er in Nederland een federatie van 
toonkunstenaarsverenigingen. Dus die federatieve gedachte, die samenwerking, 
die bestond al eerder maar die is later toegenomen. Eén van de dingen die 
daarbij een rol hebben gespeeld en ik geloof dat dat zo even ook werd 
aangeduid, dat is dat je niet als individu iets kan betekenen ten opzichte van die 
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instellingen waar het om gaat, namelijk overheidslichamen, maar wel als 

organisatie. Het is ook gebleken dat dat juist is. Een overheid, een minister, die 
ziet een organisatie als een reële gesprekspartner maar niet een individuele 
componist uit Appingedam of Zuurhuisterveensterheide. 
Leo Samama: Was jij zelf betrokken bij die wederopbouw. Er zijn verschillende 
organisaties naar voren gekomen, ze zijn allemaal net de revue gepasseerd, 
Donemus, Gaudeamus, het Holland Festival, je noemde zelf de federatie al iets 
er voor uit, Kunststichtingen, in hoeverre is die betrokkenheid van jouw daarbij 

geweest? 
Marius Flothuis: Die is dus betrekkelijk gering geweest, zo even werd al 
genoemd dat ik vrij kort na de bevrijding ziek ben geworden, of die ziekte was 
al aanwezig, het was tuberculose en ik heb een groot deel van die tijd, tot 
september 1946, in een sanatorium doorgebracht, dus ik heb die dingen maar 
een beetje op een afstand gevolgd. Maar vrijwel direct daarna werd ik benaderd 

om die functie bij Donemus te krijgen en dat was natuurlijk een duidelijk 
onderdeel van watje zou kunnen noemen opbouw van een nieuw muziekleven. 
Want een dergelijke organisatie die in die mate zich het werk van Nederlandse 
componisten aantrok en daar voor zorgde, had nooit eerder bestaan. En 

commerciële uitgevers in Nederland doen heel weinig voor Nederlandse 
muziek, dus het was echt nodig en het gebeurde ook. 
Leo Samama: En je was je ook bewust dat jullie met iets nieuws bezig waren op 

dat moment? 
Marius Flothuis: Nou en of, zeker. 
Leo Samama: We hebben het ook gehad over de componist. Je zegt zelf dat voor 
de componisten er niet eerder zo iets was, heerste er onder de componisten ook 
een gevoel dat er een nieuwe weg ingeslagen moest worden? 
Marius Flothuis: Dat is veel moeilijker te beoordelen omdat ik denk dat alle 
componisten toch op die situatie verschillend hebben gereageerd. Ik herinner 

me één ding dat op zichzelf wel kenmerkend is, hoewel dat niet zo veel te 
maken heeft met de Nederlandse situatie maar meer met de situatie in het 
algemeen, dat ik een bericht kreeg van Bertus van Lier die het muziekfeest van 
de ISCM in 1946 in Londen bijwoonde en daar dus met verschillende 
stromingen van nieuwe muziek kennis maakte en heel lapidair naar huis 
schreef: 'de jongeren zoeken eenvoud '. Dat was dus een soort samenvatting 

van wat zo even ook gezegd is, namelijk de behoefte om een muziekstijl te 
vinden die contemporair was, die hedendaags was of wat men gewoonlijk 
modern noemt, wat ik een woord vind dat ik liever vermijd, maar die zich niet 
in richtingen bewoog waardoor men alleen maar het contact met publiek 
verliezen kon, maar veel liever probeerde dat contact juist het zij te herstellen, 
het zij te formeren. 
Leo Samama: Waaruit kwam dat ideaal voort, had dat iets te maken met de 

oorlogsjaren, behoefte om iets op te bouwen, ook in een relatie? 
Marius Flothuis: Waarschijnlijk ook wel. En ook de behoefte zelf als componist 
niet geïsoleerd te zijn, want dat was je natuurlijk al heel gauw als je muziek 
schreef waar een publiek niets mee beginnen kon en waar ook de uitvoerders 
vaak ook niks mee beginnen konden. Dat hadden we ook voor 1940 
herhaaldelijk meegemaakt. 
Leo Samama: Het is heel opvallend, ik ben van na de oorlog, maar opvallend is 

dat mijn generatie geleerd heeft van onze docenten dat er na de oorlog nieuwe 
muziek werd gecreëerd, dat was dodecafonische muziek, dat was seriële 
muziek, moderne muziek voor de toekomst, maar dat rijmt eigenlijk niet met de 

uitspraak die je net doet over eenvoud, contact met het publiek. 
Marius Flothuis: Ja, dat klopt. Nou is het verschijnsel van die seriële muziek 
natuurlijk van later datum. De eerste seriële composities zijn geloof ik van 

Karel Goeyvaerts geweest als ik me goed herinner en dat is toch al weer een 
jaar of vijf na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Er komt nog iets bij, de 
dodecafonische richting heeft in Nederland nooit veel echo gehad, tenminste 
voor 1940, wat niet zozeer ligt aan het feit dat het publiek of de componisten 
zich er niet voor interesseerde, maar dat de uitvoerende kunstenaars zich er niet 
voor interesseerde. Het was gewoon bedroevend zo weinig als er bijvoorbeeld bij 
een orkest als het Concertgebouworkest van de richting van de tweede Weense 

school voor 1940 gespeeld was. Dus dat kende men niet, voor zover het 
tenminste afhankelijk was van de grote instellingen. En ik denk dat ook de 
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kleinere ensembles, kwartetten, ook niet zo erg veel daar aan gedaan hebben. 

Dus dat was zowel bij de jonge componisten als bij het publiek een vrijwel 
onontgonnen gebied. 
Leo Samama: Nu was je in die zelfde jaren na de oorlog, vanaf 1946, actief 
werkzaam als recensent. Je hebt mag ik aannemen een zeer grote hoeveelheid 
van het muziekleven kunnen afschrijven en beschrijven, wat was nou het 
repertoire wat men in die tijd in de zalen hoorde, maar ook, in het verlengde 
daarvan, wat waren de voorbeelden voor jouw generatie om te componeren en 

misschien ook van jongeren? 
Marius Flothuis: Ik denk dat veel jongeren zich in die tijd, we spreken dus echt 
over de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog, zich georiënteerd hebben aan 
diegene die voor die tijd toonaangevend waren in Nederland, zoals Willem 
Pijper en Sem Dresden, dat anderzijds figuren als Bartók, Stravinsky misschien 
ook en Hindemith toch de grote voorbeelden waren. Meer dan de dodecafonische  

school dan de Tweede Weense school, eenvoudig omdat die minder bekend was. 
Leo Samama: Men ging op dat moment in wezen alles wat tijdens de oorlog 
verboden was? 
Marius Flothuis: Dat natuurlijk ook en het is kenmerkend dat één van de eerste 

werken die na de bevrijding door het Concertgebouworkest zijn gespeeld de 
Tweede Symfonie van Mahler is geweest. Dat lag natuurlijk zeer voor de hand, 
Van Beinum had ook in één van zijn eerste programma's La Mer, wat overigens 

niet verboden was door de Duitsers, maar het was natuurlijk toch een soort 
symbool handeling om meteen met figuren als Debussy en Tsjaikovski op de 
proppen te komen na de vijfde mei. Hij heeft dat trouwens ook tijdens de oorlog 
een keer gedaan, een heel Debussy programma, dat was natuurlijk ook een soort 
demonstratie. Het was weliswaar niet verboden, maar het was in flagrante 
tegenspraak tot de idealen van de Duitse cultuurpausen. 
Leo Samama: Jij hebt in een eerder gesprek een keer genoemd de aandacht die 

mijn had voor de muziek van Britten. 
Marius Flothuis: Ja, dat heeft twee aspecten. In de eerste plaats dat Engelse 
muziek in die tijd veel meer gespeeld werd dan voor die tijd, voor 1940 heerste 
er in Nederland vaak een mening dat de Engelsen niet muzikaal zijn, het is een 
onmuzikaal volk, dat heb ik echt woordelijk zo wel eens horen uitspreken. 
Niemand was zich er blijkbaar van bewust dat er in Engeland een koortraditie 

bestaat waar menig componist van het vaste land of publieksgroep, een puntje 
aan kan zuigen. Maar er was natuurlijk een overvloed aan Engelse kunstenaars 
die hier kwamen, dirigenten zoals sir Adrian Boult, Clarence Rayboult, 
Constant Lambert, sir Thomas Beacham en die brachten natuurlijk ook de 
muziek uit Engeland mee, dus dat was één aspect. Daarbij kwam dan ook 
Britten, met de English Opera Group, al in 1946 en daarbij zullen veel mensen, 
ook componisten maar zeker het publiek het gevoel hebben gehad, God, die 

man is in 1913 geboren, dat is dus eigenlijk nog een jonge componist, die is net 
even in de dertig, dat is een tijdgenoot van ons en die schrijft muziek waar wij 
raad mee weten, die ons aanspreekt. 
Leo Samama: Dat heeft voor jouw als componist ook zo gegolden? 
Marius Flothuis: Niet in die mate. Ik had van het begin af een zekere reserve 
ten opzichte van Britten, mij was het een beetje te gemakkelijk, te tonaal zou ik 
bijna zeggen. 

Leo Samama: Maar wat waren jouw eigen voorbeelden dan in die tijd? 
Marius Flothuis: Wat ik zo even zei, als ik het helemaal compleet op mij zelf 
betrek dan zie ik mezelf als een niet officiële leerling van Pijper. De vroege 

werken van mij, dus nog voor die ouverture die we zoeven gehoord hebben, 
zoals die pianostukken en liederen opus 3 en 4, zitten vol met wat ik noem 
Pijperismen. De bekende octotonische toonladder en de combinaties van 

drieklanken op kleine terts afstanden. 
Leo Samama: Zijn er stukken die jij in tijd al schrijvende en luisterende door 
het Nederlandse muzieklandschap zijn bijgebleven, waar je direct zegt van dat 
heeft me enorm getroffen? 
Marius Flothuis: Ja zeker. Ik herinner me een paar werken van Frank Martin, 
de Petite symfonie concertante voor cembalo, harp, piano en twee strijkorkesten 
en ook zijn Ie vin herbe en een stuk dat ook grote indruk op me gemaakt heeft, 

al weet ik niet precies wanneer ik dat voor het eerst gehoord heb, was Musique 
pour l 'esprit en deuil van Rudolf Escher. 
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Fragment 21 (0:34’30”) > 3:55 
 
Leo Samama: Ik wilde van hieruit terug gaan weer naar de dramatische 
ouverture, nu niet naar de muziek zelf, maar naar de man die het dirigeerde, 
Paul van Kempen. Via Paul van Kempen komen we namelijk op twee terreinen 
terecht, aan de ene kant een bijna illuster moment in de geschiedenis van het 
concertgebouw en haar orkest, maar aan de andere kant ook iets waar je zeer 

nauw bij betrokken bent geweest, namelijk de zuiveringen direct na de oorlog. 
Het is natuurlijk een heel merkwaardig fenomeen. Je hebt een tijd van oorlog, er 
komt een vijand binnen, er zijn een aantal mensen die beslissingen nemen voor 
het ene kamp, anderen voor het andere kamp, tenslotte heeft het lot besloten, de 
kwade worden weer terug gedrongen, laten we het zo even stellen en vervolgens 
moet er gezuiverd worden. Het idee dat je dan van de een op de andere dag de 

kraan open zet en er komt schoon water uit. Hebben jullie niet het idee gehad in 
die tijd bij de zuiveringen, van waar zijn we mee bezig? 
Marius Flothuis: Nou, dat idee is er bij mij wel gekomen, maar niet van het 
begin af. Ik ben toen gevraagd voor een paar zuiveringscommissies en daar ben 

ik niet zo erg lang in gebleven, wat misschien ook wel samenhing met het feit 
dat ik vrij kort daarna ziek geworden ben. Maar ik was er ook zonder dat 
uitgestapt, ik had niet het gevoel dat men daar echt vruchtbaar werk kon doen. 

En dat was ook eerlijk gezegd bijna onmogelijk en in het pas verschenen, nou 
pas, het is al weer enkele maanden geleden, boek van Pauline Micheels over de 
muziek in de schaduw van het Derde Rijk, wordt er ook over gesproken dat men 
eigenlijk nauwelijks een basis had om z'n werk te doen. Ik heb later eigenlijk 
pas gemerkt waar het door kwam. We zijn in de jaren '40-'45 met een situatie 
geconfronteerd waar onze wetten niet in voorzagen, men wist helemaal niet met 
watje moest doen met mensen die zich in die omstandigheden inlieten met de 

bezetter, met de vijand. En zij spreekt ook ergens over dat natte vinger werk en 
dat is het ook wel een beetje geweest, er was geen juridische basis en je moest 
dan wel heel sterk in je schoenen staan om te kunnen zeggen die was goed en 
die was fout, afgezien van het feit dat de begrippen goed en kwaad sowieso 
tussen '40 en '45 gerelativeerd werden. Maar dat waren dus allemaal redenen 
voor mij om daar niet al te lang bij betrokken te zijn en het heeft nog een jaar 

geduurd tot er een degelijke wetgeving kwam waardoor die zuivering, of hoe 
men het dan ook verder wil noemen, een solide basis kreeg. 
Leo Samama: Nou heb jij in jouw carrière, vanaf dat moment en zeker later met 
heel wat musici te maken gehad die tijdens de oorlog een rol hebben gespeeld, 
in welke zin dan ook. Liep men rond met het idee, die is fout geweest, die is 
niet fout geweest? 
Marius Flothuis: Ja, ongetwijfeld. 

Leo Samama: Want wat mij heel erg is opgevallen is dat toen ik heel jong was 
mijn ouders op een bepaald moment thuis kwamen met twee dingen en dat ben 
ik nooit vergeten. Het een was een schellakplaat met sonatines van Max Reger 
gespeeld door Cor de Groot, wat een bijzonder grote indruk heeft gemaakt, 
totdat mijn moeder zei, ja maar hij is wel fout geweest in de oorlog. En het 
tweede was dat mijn ouders naar een cursus moderne muziek gingen van Henk 
Badings, die met zeefjes en erwten bezig was om te laten zien hoe je 

elektronische muziek kon maken op basis van allerlei geluiden en daar vol 
enthousiasme thuis over vertelden, dat je dan zo'n bandrecorder tegenwoordig 
had en dan kon je dat opnemen en dan kon je knippen en plakken, dat deed 

Badings kennelijk aan het eind van de jaren vijftig, begin van de jaren zestig 
via de volksuniversiteit en ook daar dezelfde opmerking bij, ja hij is wel fout 
geweest maar en dat was dan meteen de relativering, het waren grote 

kunstenaars. 
 
Fragment 22 [ID³ 04] (0:38’25”) > 4:08 
 
Marius Flothuis: Ja, nou kom je natuurlijk bij een onderwerp waarvan ik zou 
zeggen, dat is nauwelijks geschikt voor dit gesprek, want dat omvat veel meer. 
Namelijk in hoeverre is het mogelijk om die twee elementen, iemands 

maatschappelijke, politieke houding te scheiden van zijn kunstenaars kwaliteit. 
Als ik, wat de laatste jaren nogal eens voorgekomen is, enthousiaste artikelen 
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lees over de Franse schrijver Céline waar altijd in de laatste alinea toch nog 

even vermeld wordt dat hij een fervent antisemiet was, dan heb ik altijd het 
gevoel dan wens ik van deze meneer niets te lezen. Maar met dezelfde 
achtergrond en met dezelfde overtuiging zou ik moeten zeggen van Richard 
Wagner wens ik geen noot te horen want ik heb de eerste bladzijde van das 
Judentum in der Musik gelezen en daar werd ik kotsmisselijk van. Maar ik kan 
dat dus niet oplossen en dat is de achtergrond van jouw vraag. 
Leo Samama: Nou, het ging ook om het abstracte. Kijk, in abstracto kan je daar 

dus een hele lange discussie over voeren en waarschijnlijk komen we er niet uit, 
maar in concreto ben je wel geconfronteerd geweest met een situatie waarin 
men tegenover elkaar voortdurend sprak over die is goed geweest, die is fout 
geweest en we hebben het net al gehad over de behoeften van Bertus van Lier en 
anderen om de boel schoon te krijgen, om wit te wassen, te zuiveren. Dat heeft 
dus in die hele periode, zeker tot in het begin van de jaren vijftig, meegespeeld 

in het bewustzijn van een heleboel mensen? 
Marius Flothuis: Ja, ik wou daar toch graag nog iets over zeggen, namelijk wat 
mijn eigen opvatting in dit soort dingen is. Ik heb natuurlijk ook een aversie te 
overwinnen ten opzichte van iedereen die tussen '40 en '45 gecollaboreerd heeft, 

op hetzelfde moment dat ik mezelf niet ingelaten heb met de Kultuurkamer, ik 
had het lidmaatschap moeten aanvragen omdat mijn eerste vrouw nou eenmaal 
half-joods was, dat heb ik niet gedaan, niet dat heeft me overigens een verblijf 

in twee concentratiekampen gekost, dat had andere achtergronden, maar in 
ieder geval, die twee dingen liepen parallel. Dus die aversie tegenover zulke 
figuren die had ik, maar ik heb er zelf aan toegevoegd, als er een instelling is en 
die was er dus vanaf 1946, die over deze figuren "recht spreekt", dan leg ik mij 
als goede democratische Nederlander bij de uitspraak neer en als die inhoud dat 
zo iemand vier jaar uitsluiting uit het Nederlandse muziekleven krijgt, dan ga 
ik niet na die vier jaar nog eens eigen rechter spelen en zeggen nou wens ik die 

meneer niet uit te voeren, dat kan je niet doen. Ik vond tenminste dat kan niet. 
Badings is dus, om maar even een voorbeeld te noemen, gewoon op het 
programma verschenen in de jaren vijftig, ook Van Otterloo en andere mensen 
die in die zelfde situatie geweest waren. 
Leo Samama: Nou schrijf je op een bepaald moment in 1948, ik citeer het nog 
even, het is net wel aan de orde geweest," de werkelijk ronduit progressieve 

elementen en dat zijn de enige die in staat en bereid zijn volledig met het 
fascisme en al wat daar door besmet is af te rekenen, zijn nu eenmaal in de 
minderheid en van hun goede plannen is dan ook niets terecht gekomen". Was 
er niet een groot gevoel van teleurstelling in die jaren? 
Marius Flothuis: Zonder twijfel. Als ik het heb over die minderheid dan bedoel 
ik daarmee natuurlijk niet dat de meerderheid wel fascistisch georiënteerd was, 
maar onverschillig. En dat was eigenlijk ook tijdens de oorlog al zo, tijdens de 

bezetting. Men spreekt zo graag over de verzetshouding van Nederland en er is 
natuurlijk verzet gepleegd en er is hulp geboden aan joden en er is een categorie 
geweest die heulde met de bezetter, maar de grote meerderheid deed nog het één 
nog het ander en probeerde in leven te blijven, punt uit. En zo is het natuurlijk 
na de oorlog ook geweest. 
 
Fragment 23 [ID³ 06] (0:42’34”) > 3:06 

 
Inderdaad is er een teleurstelling geweest, ik kan me trouwens herinneren dat ik 
al in een heel vroeg stadium zelf het gevoel had ik moet het allemaal nog zien. 

Ik herinner me dat mijn toenmalige schoonmoeder, dat is misschien een twee of 
drie weken na mijn terugkeer uit Duitsland geweest, tegen me zei, zo met een 
zekere voldoening, voor jullie en daarmee bedoelde ze dus de mensen die niet 

gecollaboreerd hadden, voor jullie komt nu de goede tijd. Waarop ik haar 
aankeek en zei, zou je denken. Ik had toen dus al twijfel. En het is op bepaalde 
gebieden aantoonbaar dat men helemaal niet het nieuwe heeft bereikt maar veel 
meer er naar streefde om zo veel mogelijk weer te herstellen van wat er voor de 
oorlog was, goed of slecht. Om één ding te noemen, het radiobestel. Die 
onzinnige toestand die Nederland heeft met socialistische, protestantse en 
katholieke pianotrio’s van Beethoven in de radio, die kwam na korte tijd weer 

terug. Eerst heette het Herrijzend Nederland, dat is waarschijnlijk in het 
bevrijdde zuidelijke deel geweest, toen dat voorbij was kwam radio-Nederland 
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in overgangstijd en toen ik het woord overgangstijd zag dacht ik, daar begint 

het weer. Heel kort daarna waren ze er weer, de AVRO en de NCRV en de 
VARA en de KRO. 
Leo Samama: Zou het kunnen zijn dat dat gevoel van teleurstelling ook er toe 
geleid heeft dat men in zo'n vertraagd circuit in de loop van de jaren vijftig 
steeds weer schokken is tegen gekomen, maar die steeds eigenlijk weer terug 
zijn te verwijzen naar die eerste jaren, het idee van een groot idealisme wat men 
wilde opbouwen en toch opbotsen tegen een confessioneel traditionalisme dat 

aan alle kanten weer opdoemde, maar ook in het kunstleven. Ik heb zelf sterk 
het idee als je het bekijkt dat het feit dat in 1952 opeens weer een enorme rel bij 
het concertgebouw losbrak, dat het niet eerder is geweest maar toen, zeven jaar 
nota bene na de bevrijding, dat vervolgens in de jaren zestig weer opnieuw 
dingen gebeurden, dat het eigenlijk ook in de jaren zeventig weer terug kwam, 
dat men zelf nu als men een beetje genuanceerd over die tijd wil schrijven, de 

hel vaak nog los breekt, mensen die zeggen hoe durf je, hoe kan je, als of het 
niet verwerkt is. 
Marius Flothuis: Ik wou even op die zeven jaar terug komen, ik geloof dat van 
Kempen de eerste omstreden dirigent was die bij het concertgebouw optrad na 

1945. Dus in zoverre kan je het publiek niks verwijten dat ze niet eerder in actie 
zijn gekomen, want er was geen aanleiding voor. Men had Engelse dirigenten, 
Monteux is hier geweest, Bruno Walter, George Szell, allemaal joodse dirigenten 

die daar voor en tijdens de bezettingsjaren niet eens konden of mochten komen 
en dan verder de eigen mensen. Dus toen met toen pas van z'n stoel rolde van 
opwinding dat vind ik niet zo wonderlijk. 
 
Fragment 24 [ID³ 07] (0:45’40”) > 3:50 
 
Leo Samama: Kan je iets vertellen over die affaire Paul van Kempen, want dat 

is in zekere zin voor het concertgebouw een.... 
Marius Flothuis: Ja, dat is een cruciaal moment geweest natuurlijk. Ik kan er dit 
over vertellen, de actie kwam duidelijk uit het publiek. Er zouden twee 
uitvoeringen zijn van het Requiem van Verdi en er was bij de eerste uitvoering 
al enige deining maar die heeft er niet toe gevoerd dat het concert niet door 
ging, maar wel bij het tweede als ik het me goed herinner. Toen is er zoveel 

lawaai in de zaal geweest dat het orkest zei onder deze omstandigheden kan 
men niet spelen en ik geloof zelfs dat het ergens is vastgelegd dat een orkest, als 
er omstandigheden in een zaal zijn die het musiceren onmogelijk maken, dat ze 
dan het recht hebben om niet verder te spelen en dat is dan toen gebeurd. Het 
ging niet om het feit of het orkest van Kempen wel of niet wilde hebben, dat 
bleek namelijk bij de eerste persconferentie en daar was ik uiteraard als 
persvertegenwoordiger bij en toen het orkest de pers bijeen geroepen heeft om 

verslag uit te brengen wat er eigenlijk gebeurd was en ik herinner me dat 
Heuwekemeijer als spreektrompet van het orkest het volgende zei, er was 
sprake van het uitnodigen van van Kempen en Rudi Mengelberg, die toen weer 
in functie hersteld was, was bij het orkestbestuur gekomen en had gezegd dat hij 
dat van plan was, je weet dat Van Kempen ook tijdens de oorlog hier 
gedirigeerd heeft, hij was toen in Duitsland gevestigd en wat het orkest daar 
van vond. Daar had het orkest terecht op gereageerd met te zeggen, meneer 

Mengelberg dat hoeft u ons niet te vragen we hebben geen stem daar in. Dat 
was toen namelijk nog zo. En ik herinner me dat in die persconferentie ik een 
vraag gesteld heb waarvan Heuwekemeijer later zei ja , dat was precies de goede 

vraag, namelijk deed Rudi Mengelberg dat wel vaker, dat hij zo'n vraag aan 
jullie stelde. En dat was natuurlijk niet zo, hij hoefde het namelijk ook niet te 
doen, want het orkest was gewoon een deel van de nv en de artistieke leiding 

beslist, ze hadden nog geen zeggingschap. Alleen en dat heeft Heuwekemeijer 
er ook bij gezegd, u kunt hem engageren, alleen wij waarschuwen u, want wij 
verwachten dat een dergelijke uitnodiging repercussies zal hebben onder het 
publiek. En die waarschuwing heeft hij in de wind geslagen en hij heeft van 
Kempen uitgenodigd en toen kwam die deining. Indirect is dus die hele zaak 
van Van Kempen aanleiding geworden tot een totale herziening van de 
verhouding tussen orkest, directie en bestuur en iets later heeft het er toe geleid 

dat er een totale scheiding kwam, totaal met..... 
Leo Samama: Een scheiding van tafel en bed. 
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Marius Flothuis: Nou, de bibliotheek bijvoorbeeld bleef eigendom van het 

Concertgebouw nv, dus zo totaal was het nou ook weer niet. In ieder geval werd 
het een eigen stichting met een eigen bestuur en eigen verantwoordelijkheden 
die niet afhankelijk waren van het verhuren van de zaal. 
Leo Samama: En toen ben jij in 1953 weer terug gekomen, in de nieuwe situatie? 
Marius Flothuis: Ja, al eerder is er sprake van geweest, Van Beinum had het me 
trouwens al eens gezegd, kan je niet terugkomen, hij had me er eigenlijk wel 
weer bij willen hebben, ik had altijd een hele goede verhouding met Van 

Beinum en toen heb ik gezegd dat ik er op dat moment nog niks voor voelde. 
Leo Samama: Dit lijkt me een heel goed moment, we gaan straks wat verder om 
te luisteren naar het Capriccio uit 1949 in een opname die gemaakt is op 30 
maart 1950 door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Rokus van 
Ieperen, dat was de eerste uitvoering. 
 

Fragment 25 (0:49’31”) > 9:03 
 
[Geluidsfragment (9:01)] 
 

Fragment 26 (0:58’35”) > 4:48 
 
Het Capriccio uit 1949, van Marius Flothuis die nog steeds tegenover mij zit, ik 

mag aannemen verrast door deze opname die nog bestaat, die mij eigenlijk 
brengt naar een onderwerp dat mij altijd gefascineerd heeft als ik in jouw 
biografie kijk en ik zie dat je gewerkt hebt bij het Vrije Volk en de Vrije 
Katheder, dat waren toch alle twee bladen met een uitgesproken socialistisch 
karakter, was dat een vanzelfsprekende stap om juist naar deze bladen te gaan, 
om daar te werken of werd je uitgenodigd of paste dat in een culturele kring 
waar je in vertoefde? 

Marrus Flothuis: Er zaten vooral bij de Vrije Katheder een aantal mensen die 
ik kende uit vroegere milieus en vroegere samenwerkingsverbanden, bij het 
Vrije Volk is het zo geweest dat ik waarschijnlijk al gauw contact kreeg met 
Wim Gaffel. Wij hadden ook gelijktijdig in Vught gezeten, alleen Wim Gaffel 
is net op tijd bevrijd, hij is namelijk op 4 september 1944 uit Vught weg 
gekomen, 5 september was 'dolle dinsdag' en ik geloof dat hij mij gevraagd 

heeft of ik bij het Vrije Volk wilde komen omdat hij van plan was over te 
stappen naar de Waarheid. Bij het Vrije Volk werd Rein Blijstra, de 
kunstredacteur mijn chef en die heeft mij weer gevraagd om iemand te zoeken 
die voor de Gooise editie van het Vrije Volk, het Vrije Volk had toen 19 edities, 
de recensies kon verzorgen en dat werd Hans Reichenfeld die toen een tijd lang 
bij het Vrije Volk is geweest en later is overgestapt naar wat toen nog heette het 
Algemeen Handelsblad. En ik ben ook via Wim Gaffel bij de Vrije Katheder 

terecht gekomen, want die heeft geloof ik zelfs als eerste artikel een soort 
interview met mij gehad, ik denk dat dat mijn debuut is geweest bij de Vrije 
Katheder, in 1946. Zoals je weet heeft het blad daarna maar tot 1950 kunnen 
bestaan en dat is een heel nare geschiedenis geweest, wij vonden het allemaal 
vreselijk jammer maar er was niets meer aan te doen. Moet ik dit uit de doeken 
doen? 
Leo Samama: Nou je mag het uit de doeken doen, maar mijn vraag was 

eigenlijk in het verlengde daarvan, mag ik daar dan uit concluderen dat je een 
politiek geëngageerd musicus was? 
Marius Flothuis: Dat was ik zelfs al voor die tijd. Ik ben al vrij vroeg, in de 

jaren dertig, bij de Onafhankelijk Socialistische Partij gekomen, de OSP, die 
oorspronkelijk een afscheiding was, een linker vleugel van de SDAP en later 
gefuseerd is met de partij van Sneevliet die de RSP, Revolutionair Socialistische 

Partij heette. En die fusie bracht de RSAP, Revolutionair Socialistische 
Arbeiders Partij tot stand. Het hoofd van de OSP was Piet Schmidt. Mijn broer 
en ik waren overtuigd socialisten in die tijd en dat heeft natuurlijk ook aan onze 
houding in de oorlog bijgedragen. En zo ben ik vanzelf ook bij het Vrije Volk 
gekomen, ik voelde me daar ook thuis, ik stond zelfs soms in mijn opvattingen 
nog net een klein beetje te links van het Vrij Volk en dan kreeg ik wel weer 
eens conflicten met Blijstra en die moesten dan ook weer door de 

hoofdredacteur Voskuil worden bijgelegd. Bij de Vrije Katheder heb ik het 
bijzonder plezierig gehad, het was aanvankelijk een weekblad, later hebben we 
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het om financiële redenen tot een maandblad moeten omvormen en ik herinner 

me nog dat één van de redacteuren, namelijk Willy Posthumus zei, ja maar de 
redactie vergaderingen blijven toch wel wekelijks hé? Want die vonden we 
allemaal zo leuk, maar dat gebeurde natuurlijk niet. Maar het was het enige 
blad, voor zover ik me herinneren kan uit die tijd, een cultureel politiek 
weekblad, waarin communisten en links gerichte niet-communisten 
samenwerkten en ook heel goed konden samenwerken. Tot het moment dat de 
communistische redactieleden onder druk gezet werden door hun partijbestuur, 

een druk die hier op neerkwam, of jullie moeten uit de redactie gaan, of je moet 
zorgen dat de hele redactie communistisch wordt. De niet-communisten voelden 
er niets voor om door te gaan zonder de communisten, want dat was het 
merkteken van de krant en zich zo te laten beïnvloeden dat ze allemaal lid van 
de communistische partij moesten worden, daar hadden ze ook geen zin in. 
Hetgeen er toe leidde dat in 1950 het blad werd opgeheven, wat ik altijd nog 

heel erg jammer vind. 
 
Fragment 27 (1:03’24”) > 7:54 
 

Leo Samama: Had je in deze jaren contacten met collega's als Ruud Escher en 
Matthijs Vermeulen die toch ook zeer sterk in een socialistische hoek hun 
idealen hadden? 

Marius Flothuis: Ja, met Vermeulen denk ik minder. Eigenlijk toch weer wel 
langs een andere weg. Vermeulen was korte tijd bibliothecaris geweest bij 
Donemus en werd later lid, samen met Piet Tiggers en Henriëtte Bosmans, van 
een beoordelingscommissie en zo had ik dus contact met hem. En Ruud Escher 
heeft waarschijnlijk zelfs voor de Vrije Katheder geschreven, of we hebben 
werken van hem uitgevoerd, dat weet ik niet meer, maar ik weet zeker dat we 
contact met hem gehad hebben. De Vrije Katheder organiseerde namelijk ook 

nog concerten, dat was de zogenaamde Vrije Katheder club met concerten, 
luister goed, op zaterdag middag, op de vrije zaterdag middag, wat later door de 
VARA is overgenomen. Ik herinner me één concert daarvan, was helemaal 
gewijd aan Franse kamermuziek en daar gingen stukken die hier betrekkelijk 
weinig bekend waren, ik herinner me nog dat Escher toen naar me toe kwam en 
zei, God wat waren dat goede stukken. Er was onder andere een stuk van 

Maurice Emmanuel, een tijdgenoot van Debussy. Dus met Escher heb ik zeker 
in die tijd contact gehad. Trouwens al eerder, want ik herinner me dat ik op één 
van de Maneto concerten omstreeks 1940 of nog iets vroeger een strijkkwartet 
van hem gehoord heb, wat ik bijzonder mooi vond en wat hij zelfheeft terug 
getrokken. Later hoorde ik dat hij het wilde omwerken en dat schijnt nooit 
gebeurd te zijn en wat ik heel jammer vind, het is een heel interessant stuk. 
Leo Samama: Het is heel opvallend hé, als je kijkt in het algemeen naar de 

geschiedenis van kunstenaars, je had het net al over de Federatie van 
kunstenaarsverenigingen, in de jaren dertig en veertig, dan merk je dat over het 
algemeen kunstenaars uit de hoek van de beeldende kunsten of theater, 
literatoren ook, zich zeer sterk politiek geëngageerd hebben gemanifesteerd en 
dat het over het algemeen bij musici niet het geval was. Daar en tegen ben ik in 
een wat later stadium opeens in contact gekomen met correspondenties en 
artikelen van jouw, van Ruud Escher van Matthijs Vermeulen, waaruit een 

enorme politieke geëngageerdheid ook spreekt, hoe komt het dat daar, ten eerste 
zo weinig van bekend is, maar dat ze zich ook op zo'n beschaafde manier, via 
artikelen alleen, gemanifesteerd hebben? 

Marrus Flothuis: De denk dat dat toch samenhangt met het feit dat je in 
literatuur en in het theater en misschien zelfs in beeldende kunst, veel concreter 
en duidelijker die gezindheid tot uitdrukking kan brengen. Als wij componisten 

dat willen doen dan hebben we eigenlijk altijd behoefte aan een tekst, of je 
vervalt in de traditionele stalinistische programmamuziek waar wij eigenlijk 
nou niet zo vreselijk veel behoefte aan hadden. Laat ik zeggen, de 
geëngageerdheid die was wel aanwezig maar vond veel minder duidelijk 
uitdrukking in het werk en dat zal waarschijnlijk naar buiten toe de indruk 
gewekt hebben dat literatoren, theater mensen enzovoort meer geëngageerd 
waren, wat helemaal niet zo hoeft te zijn, het bleek alleen duidelijker. 

Leo Samama: Maar nou heb je zelf al, het is geciteerd en we hebben het net al 
ter sprake gebracht, na de tweede wereldoorlog dat ideaal gekoesterd van een 



Marius Flothuis | Leo Samama  30 

 

eenvoudige directe muziek die een publiek echt kan bereiken. Is dat niet een 

uiting juist van, verkapt misschien, diezelfde geëngageerdheid? 
Marius Flothuis: Voor een deel is het dat wel. Maar het is geen strijdvaardige 
geëngageerdheid maar meer een mentale. Ik kan het helaas niet uit mijn hoofd 
citeren, maar er staat een motto op het capriccio dat men zoeven gehoord heeft, 
een citaat uit een gedicht van Vasalis dat heet fanfare corps, geloof ik, daar 
staat:" met krachtige hand werden de hoorns aangegrepen en spoten hun geluid 
de lucht in, een duidelijke, voor elk verstaanbare muziek", daar zit natuurlijk 

toch een klein vleugje ironie achter dat ik dat er op gezet heb, maar aan de 
andere kant, je hebt het gehoord, het is geen muziek die problematisch is. Voor 
mij was het wel een probleem hoor, om voor het eerst voor een harmonie orkest 
te schrijven, afschuwelijk, dat is niet eenvoudig. 
Leo Samama: Bij Donemus als bibliothecaris, maar ook bij zittend bij de 
beoordelingscommissie, mag ik aannemen dat je in die jaren vele tientallen zo 

niet meer, honderden partituren de revue zien passeren, had je de indruk dat 
componerend Nederland, voor zover dat bij Donemus vertegenwoordigd werd, 
inderdaad een gelijk luidend ideaal nastreefde, iets opbouwen, iets nieuws doen 
en tegelijkertijd die helderheid, die eenvoud erin, zoals Bertus dat schrijft 

vanuit Londen? 
Marius Flothuis: Ja, in die algemene zin, als je dan even dat woord helderheid 
en eenvoud er buiten laat, dan misschien wel als een streven naar iets nieuws. 

Maar als ik nou naast elkaar leg een derde symfonie van Vermeulen en het 
ballet Katharsis van van Lier en een stuk van Henriëtte Bosmans uit dezelfde 
tijd zoals de dodenmars of het Passacaglia en Gigue van Henkemans voor piano 
en orkest, dan zeg ik wat zijn daar eigenlijk de punten van overeenkomst, die 
kan ik nauwelijks vinden. Er is een grote pluriformiteit van stijl eerlijk gezegd. 
Leo Samama: Was dat tekenend voor de Nederlandse muziek in die tijd, kan je 
zeggen dat het een pluriform gegeven was, kan je het beschrijven, wat was 

Nederlandse muziek, waar stond het voor? Ik bedoel opeens komt er zo'n 
organisatie die zegt wij zullen het wel vastleggen. 
Marius Flothuis: Ik vraag haast vraag het aan collega Reeser, die heeft dat 
probleem al proberen op te lossen in de eerste pagina's van zijn boek een eeuw 
Nederlandse muziek en zo eenvoudig is dat niet. Eigenlijk praten we over 
muziek van Nederlandse componisten, een definitie van wat Nederlandse 

muziek is, ik waag me er niet aan. Het gekke is, in negatieve zin kan je altijd 
wel vinden waarom iets typisch en nou zeg ik expres niet Nederlands want dat 
weet ik niet, maar typisch Frans of typisch Duits is. Iedereen weet dat Ein 
Heldenleben nooit door een Frans componist geschreven had kunnen zijn en de 
Prelude a l'apres midi d'unefaune alleen maar door een Fransman kon 
geschreven worden. Maar of een stuk als, laat ik maar even zeggen La Musique 
pour l'esprit en deuil, of de Passagalia en Gigue van Henkemans, ook niet in 

een ander land hadden kunnen ontstaan, ik weet het nog zo net niet, iets typisch 
Nederlands zie ik er niet in. 
Leo Samama: Maar bestond er wel een gevoel van collectief wij Nederlandse 
componisten, opeens had men een organisatie, men had al het genootschap 
waar de componisten dan bij elkaar zaten, men moest zich na de oorlog op een 
één of andere manier gaan profileren, het was toch het gevoel, watje zelf 
beschrijft, van we moeten vooruit... 

Marius Flothuis: Ik geloof dat het veel meer daar in lag dat je probeerde je 
maatschappelijke, sociale en materiële positie te versterken die voor die tijd 
natuurlijk miserabel was en die eigenlijk nog steeds miserabel was, want 

hoeveel componisten kunnen in Nederland van het componeren leven, dat dat 
meer het gemeenschappelijke element was dan het puur muzikale 
respectievelijk compositorische. 

 
Fragment 28 [ID³ 09] (1:11’18”) > 3:29 
 
Leo Samama: Dat brengt mij tot het eerste concert dat je na de oorlog hebt 
meegemaakt, de Vrije Klanken, kun je daar iets over vertellen? Hoe ben je daar 
terecht gekomen, want ik kan me voorstellen als je met je bundeltje in 
Amsterdam wordt neergezet, dat je dan binnen twaalf dagen.... 

Marius Flothuis: Zo is het inderdaad geweest. We kwamen met de vrachtauto 
uit Nijmegen op 29 mei. De vrachtauto stopte op de Dam en zei, nou dames en 
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heren u bent thuis, goede middag, er was ook nog motregen. Maar goed, vanaf 

het moment dat ik eenmaal thuis was hoorde ik kort daarna, waarschijnlijk van 
van Lier dat dat concert zou plaatsvinden. Hij zei, ja het programma staat al 
vast, het is zelfs al gedrukt, maar nou je er eenmaal bent zouden we het toch 
wel heel prettig vinden als je er op de één of andere manier aan kon meewerken 
en toen heb ik gezegd, het enige wat ik kan bijdragen, ik wist dus dat Nap de 
Klein, de violist, ook zou meewerken, is een kort stuk voor viool en piano dat ik 
tijdens de gevangenschap heb geschreven, het was een onderdeeltje van een 

serie zoals het later werd, maar op dat moment was dat het enige wat ik op 
korte tijd kon leveren en dat was een soort parafrase op het lied merk toch hoe 
sterk. Dat hebben we toen uitgevoerd, het duurde geloof ik ander halve minuut, 
dus op een concert wat sowieso al bijna drie uur duurde maakte dat natuurlijk 
niet zo veel uit. 
Leo Samama: Was dat concert op zichzelf al tekenend voor die behoefte naar 

een nieuwe weg? 
Marius Flothuis: Nee, ik geloof dat dat concert veel meer de behoefte 
manifesteerde om dat te laten horen wat vijfjaar lang niet had mogen klinken, 
of wat geschreven was door mensen die het hetzij heel moeilijk hadden gehad, 

zoals Hendrik Andriessen die tenslotte gegijzeld is en die geloof ik na 1942 niet 
meer mocht worden uitgevoerd, en natuurlijk de muziek van joodse 
componisten, daar lag het accent op. Men wilde gewoon laten horen dit was er 

allemaal en dit was verboden door de Duitse bezetter, dat willen we nu weet 
later horen. 
Leo Samama: Dat moet een uitermate merkwaardig gevoel zijn geweest na een 
aantal jaren kamp, Duitsland, amper thuis en je moet achter de piano kruipen, 
ik neem aan zonder enige oefening? 
Marius Flothuis: Met weinig oefening in ieder geval, want in Vught waren 
namelijk instrumenten, ik heb in Vught nog muziek kunnen maken, daar was 

zelfs een vleugel, natuurlijk geroofd uit joods bezit. Maar wij hebben daar 
geregeld muziek gemaakt, maar vanaf de deportatie naar Duitsland, dus van 
september tot mei, heb ik geen instrument meer kunnen aanraken. Dus ik moest 
binnen tien dagen toch tenminste zoveel kunnen produceren dat ik dat ene 
stukje kon spelen. 
Leo Samama: En direct de grote ontmoeting met alle collega's die daar op dat 

moment weer bij elkaar waren. 
Marius Flothuis: Er waren pianistische talenten bij die wel wat groter waren 
dan het mijne. 
Leo Samama: Ik denk dat we daarmee toch tot een mooie afronding zijn 
gekomen, we zijn vanuit de oorlog vertrokken, we zijn weer terug gekomen tot 
de eerste tien dagen na jouw terugkomst in Amsterdam, ik wil je bijzonder 
hartelijk bedanken voor dit interview en we besluiten hiermee dit onderdeel van 

deze avond. 
 
Fragment 29 (1:14’47”) > 1:03 
 
Afkondiging radioprogramma ‘Dokument’. U hoorde het eerste deel uit de mini-serie  
over de Gesproken geschiedenis van het Nederlandse muziekleven. 
 

Einde deel 3.3 (1:15’51”) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


