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Dit jaar zijn we aan de 10de editie toe 
van de Compositiestage met Wim Hende-
rickx. Toen Musica hiermee van start ging 
in 2000, had niemand kunnen denken dat 
het project zo lang op de rails zou blijven 
staan. Het was een experiment waarbij 
jonge mensen een aantal dagen werkten 
met een bekende componist. Ook voor 
Wim was het een stap in het duister. Op 
dat moment genoot hij zeker nog niet de 
bekendheid die hij vandaag heeft.

Musica probeerde met de Composi-
tiestage het terrein af te tasten van poten-
tiële componisten. Ondanks het feit dat 
iedereen creatief is en kan componeren, 
beschikt niet iedereen over voldoende mé-
tier om zelf zomaar aan de slag te gaan. 
Een confrontatie met een gepokt en ge-
mazeld componist, bleek al snel verhelde-
rend en bijzonder stimulerend te werken.

De grote opportuniteit van de Com-
positiestage is dat Musica het gebruik van 
een verblijfsgebouw kan koppelen aan za-
len en locaties in Dommelhof. Dit alles 
wordt bovendien aangevuld met een hele 
reeks lokalen van het nabijgelegen Noord-
Limburgs Instituut voor Kunstonderwijs 
(NIKO) waar deelnemers een klavier ter 
beschikking hebben om te componeren.

Musica merkte na de eerste editie 
dat er een grote belangstelling bestond 
voor het project en besloot dan ook om 
de Compositiestage de volgende jaren 
opnieuw in te richten. Gezien het dag- en 
nachtwerk van deelnemers en de vereiste 
continue en intensieve begeleiding, bleek 
dat Wim behoefte had aan een mede-
werker. Zo werd Diederik Glorieux aan-
getrokken om de aspirant componisten 
mee de nodige ondersteuning te geven. 
Intussen is Diederik uitgegroeid tot rech-
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terhand van Wim en dit niet alleen voor de 
Compositiestages, maar ook voor de vele 
opdrachten die hem de laatste jaren wor-
den toevertrouwd en overspoelen.

Gedurende 10 edities, zag Muscia 
uiteenlopende deelnemers inschrijven: 
componisten die een beetje bijscholing 
verlangden, jongeren die nog nooit had-
den gecomponeerd, creatievelingen uit de 
popwereld die wilden proeven van heden-
daags klassiek, ... Sommigen kregen de 
microbe zelfs helemaal te pakken en gin-
gen achteraf ook daadwerkelijk composi-
tie studeren bij Wim Henderickx, terwijl 
anderen hun ervaring in persoonlijke cre-
aties bleven omzetten. De composities die 
telkens ontstonden waren bijzonder afwis-
selend. Meestal werd er rekening gehou-
den met het beschikbare instrumentarium 
bij het toonmoment. Zo nodigde Musica 
musici uit die de composities vertolkten of 
brachten deelnemers zelf het eigen werk 
(met instrumenten, stem, computer, …). 
Het geheel ontroerde en verraste elk jaar 
weer door spitsvondigheid en originaliteit.

Musica wil de 10de editie van de Com-
positiestage niet ongemerkt voorbij laten 
gaan en het project de nodige luister bij-
zetten door in deze publicatie onder meer 
terug te blikken op resultaten, ervaringen, 
herinneringen, … van de voorbije jaren. 
Daarnaast leent een feestmoment zich 
ook om vooruit te blikken naar de toe-
komst.

De 10de editie van de Compositiestage 
zal de laatste zijn in deze format. Vanaf 
2010 biedt Musica een nieuw concept 
aan. Compositie blijft centraal staan, 
maar binnen een multidisciplinaire aan-
pak: woord, dans, beeld, drama, … kun-

nen allemaal aan bod komen. De stage 
blijft zoals in het verleden verder een work 
in progress en zal nooit de pretentie heb-
ben om tot afgewerkte eindresultaten te 
komen. Niets sluit echter uit dat creaties 
of aspecten ervan achteraf een eigen le-
ven gaan leiden. Kortom, nadenken over 
en sleutelen aan het concept is wat er in 
de komende weken en maanden met Wim 
en Diederik zal gebeuren.

Tot slot wenst Musica als organisatie 
haar diepste dank en bewondering uit te 
spreken aan Wim die het project met bij-
zonder veel inzet en enthousiasme is blij-
ven dragen en deze dank komt uiteraard 
ook aan Diederik toe. Musica hoopt de 
prachtige en inspirerende samenwerking 
te blijven voortzetten, ook al zal het op 
een andere wijze zijn. Dank gaat eveneens 
naar NIKO en Dommelhof waar Musica 
deze stage jarenlang op een comfortabele 
manier kon organiseren.

Herman Baeten — Directeur 
Musica, impulscentrum voor muziek
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om te componeren heb je lef nodIg, 
anders begIn je er nIet aan of durf 
je je Werk nIet te tonen. bIj jonge 
componIsten Is dat ook heel belangrIjk. 
nIet elk stuk Is een meesterWerk, 
dat kan ook nIet. expressIe, 
dat Wat je WIl neerschrIjven, 
daar gaat het over bIj mIj.

WIm henderIckx
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Wat drijft jonge mensen om te begin-
nen met componeren? Voor sommigen is 
het misschien nieuwsgierigheid, voor an-
deren dan weer aangenaam tijdverdrijf. 
Er bestaan in elk geval veel drijfveren en 
eens gestart, lijkt het moeilijk om te stop-
pen. Gesprekken en contacten met zowel 
jonge als meer ervaren componisten fas-
cineren me telkens weer.

Dit jaar viert Musica het kristallen 
jubileum van de Compositiestage met 
Wim Henderickx. Meer dan een bijzon-
der moment en dus een goede reden om 
in te gaan op componeren en het project, 
maar ook om te grasduinen in het recente 
verleden, de vele herinneringen en bijna 
onbeschrijflijke ervaringen. In dit verza-
melboek komen niet alleen deelnemers en 
bevoorrechte getuigen, maar ook de pe-
dagoog achter de componist en zijn me-
dewerker aan het woord.

Zo praat Wim Henderickx zelf over 
componeren en communiceren. In een 
interview belicht hij zijn band met jonge 
mensen, het métier en waarom compone-
ren van onschatbare waarde is. Maarten 
Beirens werpt een blik op de artistieke 
ontwikkeling van de componist die we vie-
ren, terwijl Diederik Glorieux een dag uit 
de Compositiestage reconstrueert en zijn 
unieke samenwerking beschrijft. Na een 
zeer persoonlijke beschouwing bij dit op-
merkelijke jubileum door Wilfried Van den 
Brande, plaatst Wim Henderickx enkele 
bespiegelende woorden over het op weg 
zijn als componist.

Ik wil iedereen bedanken die met een 
bijdrage, inzet en enthousiasme meewerk-
te aan deze publicatie. Laat het een ont-
dekkingsreis zijn in de wondere wereld van 
een prachtig compositieproject dat onze 
gedachten en ideeën over kunst en muziek 
aanscherpt.

Eveline Heylen — Artistiek coördinator 
Musica, impulscentrum voor muziek

InleIdIng
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6 er ontvouWde ZIch een Wereld met er ontvouWde ZIch een Wereld met er ontvouWde ZIch een Wereld met 

als protagonIsten schÖnberg en als protagonIsten schÖnberg en als protagonIsten schÖnberg en 
stravInsky, een Wereld WaarIn bartok stravInsky, een Wereld WaarIn bartok stravInsky, een Wereld WaarIn bartok 
vIjf maal tWee en tWee maal vIjf Was, vIjf maal tWee en tWee maal vIjf Was, vIjf maal tWee en tWee maal vIjf Was, 
een Wereld WaarIn een fuIf als apotheose een Wereld WaarIn een fuIf als apotheose een Wereld WaarIn een fuIf als apotheose 
geen gedans, maar harmonIeopgaven geen gedans, maar harmonIeopgaven geen gedans, maar harmonIeopgaven 
opleverde. Ik leefde op! een 
Wereld In de Wereld …

mathIas coppens
deelname In 2001,  2002, 2003 en 2004

“WIe het componeren nIet meer 
ZIet ZItten, kan nog altIjd aansluIten ZIet ZItten, kan nog altIjd aansluIten ZIet ZItten, kan nog altIjd aansluIten 
bIj de volleybalstage” Was WIms jaarlIjks 
terugkerend advIes. de jonge WIlden van het 
sportkamp besloegen meer dan drIe vIerde van 
de refter. enkel de tWee tafels In de verste 
hoek Waren voorZIen voor componIsten.

tom permentIer
deelname In 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008
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Wim Henderickx heeft er anno 
2009 al een actieve artistieke carriè-
re op zitten. Met zijn nieuwe creatie 
Tejas en de 10de editie van de Com-
positiestage staat hij volop in de 
schijnwerpers. Onder de stralende 
lentezon laat de bevlogen en ener-
gieke componist zijn woorden in de 
schaduw van Klankenbos stromen. 
Een gesprek met Wim Henderickx 
over een bijzonder jubileum.

terugblIkken op tIen jaar composItIe-
stage bIj musIca betekent ongetWIjfeld 
heel Wat. hoe denk je aan deZe perIode 
terug?

Ik had nooit verwacht dat ik dat tien 
jaar zou volhouden. Het project is ont-
staan vanuit een droom: je wil iets doen 
in het muzieklandschap en jonge mensen 
aanmoedigen om met compositie bezig 
te zijn. De Compositiestage is uiteindelijk 
zo gegroeid dat vele jonge componisten, 
maar ook musici uit heel Vlaanderen er 
hun eerste stappen hebben gezet. Het ge-
voel hebben dat je iets wezenlijks gedaan 
hebt met en voor hen is geweldig. Daar 
ben ik zelf heel blij mee.

In de composItIestage draaIt alles rond 
componeren. Waarom WIllen jonge men-
sen dat vandaag nog doen en Waarom 
komen Ze?

Het is een groep mensen die de stap 
durft te zetten, want je hebt er heel veel 
moed voor nodig. Veel mensen zijn cre-
atief en dat op hun manier. Maar com-
ponisten of mensen die met muziek bezig 
zijn en echt willen creëren, zijn mensen die 
bijna een obsessie hebben. Dat merk je bij 
de groep die komt. Waarom ze muziek wil-

len maken? Ik denk dat ze vaak niet weten 
waarom ze met kunst bezig zijn of über-
haupt iets creatiefs doen. Het is allicht iets 
wat ze in zich hebben en waaraan ze hun 
vakantie willen spenderen. Dat is echt be-
wonderenswaardig.

Doorheen de jaren zagen we altijd een 
grote verscheidenheid aan mensen: aller-
lei leeftijdscategorieën, mensen die met 
verschillende soorten muziek bezig wa-
ren en elke keer opnieuw iets van zichzelf 
wilden vinden. Zo waren er bijvoorbeeld 
componisten die nog nergens stonden. We 
moesten hen leren noteren of basisbegin-
selen aanbrengen, terwijl anderen die bij-
voorbeeld aan het conservatorium zaten 
al meer achtergrond hadden. Elk jaar dus 
een heel gemengde groep, maar allemaal 
mensen gedreven door dezelfde passie.

Wat Is het belang van componeren In Zo-
Wel het huIdIge kunstenlandschap als 
In het educatIeve veld?

Volgens mij is het nodig dat jonge 
mensen bezig kunnen zijn met iets dat 
soms elitair genoemd wordt, maar dat het 
absoluut niet is. Ik noem het iets dat ver-
der gaat dan meer voor de hand liggende 
muziek en meer voor de hand liggende 
kunst in het algemeen. Het is bedoeld 
voor mensen die dieper willen graven en 
zich vragen stellen over kunst en muziek. 
Ze willen hierbij niet de gemakkelijke of 
commerciële weg nemen, maar echt iets 
zoeken.

Educatief is de Compositiestage ook 
van zéér groot belang. De bedoeling is 
nooit geweest om van iedereen een com-
ponist te maken. Wel om jonge mensen te 
stimuleren om oog te hebben voor nieuwe 
muziek, nieuwe media enz. Dit zal hen la-
ter helpen wanneer ze zelf lesgeven, mu-
sicus worden of een ander beroep kiezen. 
Het is mooi om vast te stellen dat ze niet 
noodzakelijk als componist aan de slag 

over componeren 
& communIceren
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8 gaan, maar effectief iets doen met hun 

creativiteit en op hun beurt zelf zaken 
doorgeven.

jullIe openen de creatIeve blIk van jon-
ge componIsten en sporen aan om dIe er-
varIng mee te nemen voor de toekomst. 
lIgt daarIn de essentIe van componeren 
tIjdens het project?

Inderdaad. Openheid creëren is altijd 
van grote betekenis geweest voor mij. Het 
soort esthetiek waarmee jonge componis-
ten naar de stage komen is absoluut niet 
belangrijk. Wel is het van grote betekenis 
om over esthetiek te praten zodat ze we-
ten in welke stijl ze werken, waarvoor ze 
kiezen en met welk middel. Of ze iets ma-
ken voor ensemble, een solo instrument 
of elektronica is minder doorslaggevend. 
Centraal staat dat ze hun eigenheid vin-
den en steun krijgen tijdens hun zoektocht.

Bij een compositie- of creatieproces 
is het trouwens altijd noodzakelijk dat je 
ondersteuning krijgt. En dat vanaf het be-
gin. Zelf nemen we bijvoorbeeld mensen 
van 12 à 13 jaar direct “au sérieux”. Dat 
zijn componisten! Je komt naar de stage 
en wordt direct aangesproken als jong 
componist, net zoals iemand die ouder is 
of al aan het conservatorium zit. Van bij 
het toekomen tot aan het vertrek, is de 
groep een volledige week effectief kunste-
naar.

componeren Is een métIer doorgeven. 
hoe doe je dat?

Eerst en vooral moet je een idee heb-
ben, hoe klein ook. Het concept is altijd 
belangrijk. Daarna is het een kwestie van 
hoe je dat idee op papier zet en verder 
uitwerkt. Op papier zetten is misschien de 
meer traditionele weg van het compone-
ren. In tien jaar is er namelijk een grote 
evolutie gebeurd. Velen komen nu met de 
laptop en notatieprogramma’s naar de 

stage om vervolgens de compositie uit te 
printen. Dat is een grote verandering.

Van zodra musici jouw muziek uitvoe-
ren, is het belangrijk dat al je ideeën zo 
duidelijk mogelijk op papier staan. Daar 
is een groot métier voor nodig. Hoe ga 
je met notatie om? Hoe ga je met ver-
schillende muzikale parameters om? Dat 
wordt allemaal besproken in de lessen. 
Ik besteed veel aandacht aan de idee 
van schoonheid en stijl. Hoe kan je bin-
nen een stijl blijven componeren? Al ben 
je een singer-songwriter, dan nog moet je 
niet zomaar van de hak op de tak sprin-
gen, maar je afvragen hoe je binnen de 
stijl van die song kan blijven. Daarom heb 
ik niet alleen de creativiteit en het zoeken, 
maar ook het echte uitwerken altijd gesti-
muleerd.

jullIe besteden veel aandacht aan 
technIek.  sommIgen hebben veel tech-
nIek,  anderen WeInIg Wat kan botsen met 
Wensen van jonge componIsten. hoe ga 
je daar mee om?

Dat is niet gemakkelijk omdat ieder-
een grenzen heeft. Het is daarom nodig 
dat jonge componisten met het materiaal 
dat ze kennen, iets kunnen maken. Tij-
dens de Compositiestage doen ze meestal 
andere dingen dan in de academie. De 
voorbereiding daar is zeer interessant. Ik 
moedig ze aan om theoretische vakken die 
ze in een academie kunnen volgen, verder 
te zetten. Die bagage maakt het mogelijk 
om bij ons iets vrijer te zijn: alles mag, er 
zijn geen grenzen. De jonge componisten 
mogen “hun ding doen” terwijl ze ernstig 
genomen worden in het proces. Oplossin-
gen moeten ze wel altijd zelf zoeken om-
dat ik die nooit zomaar aanbied.

Binnen het project staat verder alles 
in functie van welke bagage de groep op 
dat moment heeft. Dat is natuurlijk het 
stimulerende aan zo een samenkomst. 



Jonge kunstenaars zijn individuen, klein of 
groot. Maar in groep functioneren ze ook 
en dat is boeiend. Ze hebben heel veel aan 
elkaar. Toen ik tien jaar geleden begon, 
had ik dat nooit verwacht. Het is voor mij 
belangrijk dat ze zowel apart als samen 
kunnen werken en op die manier hun ei-
gen grenzen leren kennen en verleggen.

lesgeven Is essentIeel voor je.  hoe ZIt 
de balans tussen Zelf creëren en doce-
ren In elkaar?

Met het lesgeven vervul je een maat-
schappelijke functie die van onschatbare 
waarde is. Zo heb ik zelf de grootste waar-
dering voor mijn eigen leraars. Ik ben hen 
ontzettend dankbaar en volg daarin de 
Oosterse filosofie die voorschrijft je leer-
meesters te respecteren. Verder heb je van-
uit het creëren de taak om ervaring door 
te geven aan de volgende generatie.

Omgekeerd leer ik zelf veel van jonge 
mensen die me stimuleren om met nieuwe 
middelen bezig te zijn zoals elektronica, 
videokunst of popmuziek. Ze geven je zo-
veel terug! Ik ben hen daar op mijn beurt 
erg dankbaar voor. Het zorgt bovendien 
voor een mooi evenwicht in je eigen cre-
atieproces. Ik ben geen kunstenaar die 
alleen in zijn ivoren toren zit. Ik zit daar 
graag en ben daar gelukkig, maar de 
balans tussen lesgeven, zelf uitvoeren en 
componeren heb ik nodig.

er stroomt dus veel energIe van het 
componeren naar het doceren en omge-
keerd. deZe energIe Is sterk aanWeZIg In 
de composItIestage en Werkt blIjkbaar 
aanstekelIjk.  hoe komt dat?

Dat is eigenlijk altijd spontaan ge-
beurd. Ik herinner me de eerste editie nog 
goed toen ik arriveerde met een lesschema 
dat ik tot in detail had voorbereid. Ik wist 
perfect wat ik wou doen. Sindsdien heb 
ik alleen nog mijn pakket meegebracht 

en ter plaatse besproken wat we zou-
den doen. We laten het aan het moment 
over, de energie binnen de groep en de 
noodzaak. Het gebeurt allemaal vanzelf 
alsof de energie die zij geven automatisch 
wordt omgezet in energie die je dan zelf 
weer doorgeeft. “Is het nu al voorbij?” ho-
ren we op het einde van de Compositie-
stage elk jaar weer.

de lessen bevatten veel theorIe.  maak 
je hIervoor WIllekeurIge keuZes of ZIjn 
er Zaken dIe alle studenten Zeker moe-
ten geZIen hebben?

Ik vind dat er een aantal zaken zijn 
die ze moeten kennen. Zo heb ik een sche-
ma dat vanuit de hedendaagse context 
start en verschillende stappen bevat die je 
als componist of kunstenaar moet zetten. 
Hoe schrijf je nu? Hoe ga je met harmo-
nie om? En nog veel meer. We beginnen 
vanaf 1913, het moment van Le Sacre du 
Printemps van Igor Stravinsky. Wat is er 
toen gebeurd? Hoe is dat gebeurd? Welke 
evolutie is er geweest en wat kan je intus-
sen nog doen?

Ook geef ik een aantal lessen rond 
mooi en lelijk. Zo beluisterden we eens een 
stuk van Xenakis. Sommigen vonden het 
lelijk, Debussy vonden ze dan weer mooi. 
Over deze dingen kan je moeilijk oorde-
len. Ze zijn zeer persoonlijk, maar wel van 
betekenis om aan bod te laten komen. 
Hiernaast behandelen we theoretische en 
technische zaken gevolgd door momenten 
waar de jonge componisten het materiaal 
zelf leren gebruiken. Het gaat dus alle-
maal verder dan een concept bedenken en 
wat filosoferen. We besteden bijgevolg veel 
aandacht aan het neerschrijven, zo gede-
tailleerd mogelijk. Niet alleen de noten, 
evenzeer een forte en een piano, een ac-
cent of een pedaal. Alles tot in de details 
uitwerken is belangrijk, want dan krijg je 
het mooiste resultaat.

0
9



10 h Ieraan koppel je het belang van con-
textualIseren. leerde je dat van jouW 
meesters om alles In een juIst en een 
breed perspectIef te plaatsen?

Ja, in combinatie met eigenheid ont-
wikkelen. Dat is een erg belangrijk punt. 
Soms werken de componisten aan een 
heel eenvoudig lied of een kort solowerk. 
Maar de juiste context, juiste instrumen-
tatie en eigen invulling moeten er altijd 
zijn. In wat je ook maakt, moet er iets per-
soonlijks zitten.

om dat te bereIken Is er natuurlIjk In-
teractIe nodIg.  hoe Werk je daaraan?

Studenten mogen altijd weerwerk bie-
den en in dialoog treden, dat schrikt me 
zeker niet af. Ze moeten, tot op bepaalde 
niveaus natuurlijk, trouwens nooit exact 
doen of toepassen wat ik zeg. Om die 
reden gaat één van mijn eerste lessen in 
op het belang van zelf keuzes maken en 
de waarde om zelf tot een eigen invulling 
van concepten te komen. Ik suggereer iets, 
maar hiermee doen studenten uiteindelijk 
wat ze willen. Reflectie en interactie zijn 
een aanzet tot productie.

veel aandacht gaat tIjdens de stage uIt 
naar alles “toonbaar” maken. In Welke 
mate ZIjn jonge componIsten vanaf het 
eerste Idee beZIg met het publIek?

Als je een kunstwerk maakt, doe je dat 
omdat je het moet maken, omdat je het 
zelf wil, enz. Maar hiernaast ben ik er-
van overtuigd dat je dit ook graag toont 
aan een publiek. Vanaf het begin van de 
stage ervaren de jonge componisten het 
prototype van het artistieke leven. Het is 
belangrijk dat ze werk realiseren en be-
grijpen dat componeren niet alleen voor 
ingewijden bedoeld is. Je komt via de mu-
ziek eveneens in contact met mensen die 
het werk horen of uitvoeren. Componisten 
moeten dus communiceren met uitvoer-

ders en met het publiek. We organiseren 
daarom op het einde van elke stage een 
toonmoment met al het work in progress. 

Het uitvoeren is een deel van het crea-
tieproces, samen met de confrontatie na-
tuurlijk. Hoe ervaart het publiek de com-
positie en heeft alles gewerkt? Zijn alle 
stadia wel de juiste geweest? Heb je ergens 
fouten gemaakt? Is het resultaat dat wat 
je wou doen? Dit alles geldt als een soort 
reflectie. Ook voor mezelf bekijk ik steeds 
wat er wel of niet gelukt is en ben ik zéér 
kritisch. Jonge componisten moeten deze 
reflectie eveneens leren maken om verder 
te kunnen. Als je niet genuanceerd genoeg 
bent of niet kritisch genoeg, kan je geen 
evolutie maken.

krItIsch beWustZIjn moet je opbouWen 
en daar hoort ervarIng bIj.  Wat geef je 
In dIt verband mee vanuIt jouW leefWe-
reld?

Als componist en compositiedocent 
ben je voor een groot deel psycholoog. 
Kunstenaars zitten met intense levens- of 
bestaansvragen. Het zijn dikwijls heel ge-
voelige mensen die snel onzeker worden 
en daarom enorm veel steun nodig heb-
ben. Deze twijfel ken ik zelf van de mo-
menten waarop ik me afvraag of ik als 
componist moet verdergaan en of wat ik 
doe allemaal wel zin heeft.

Naast het doorgeven van vakman-
schap als componist, is de manier waarop 
ik jonge mensen kan steunen in die zoek-
tocht met ups en downs misschien wel het 
belangrijkst. We werken in de Compositie-
stage met mensen die breder denken dan 
het vertrouwde. Ze willen meer weten over 
componeren in alle facetten. Hierdoor 
gaan ze bijzonder bewust met kunst en 
muziek om.



bInnen het creatIeproces staat ratIo 
vaak centraal.  Wat Is hIerbIj het belang 
en de sterkte van IntuïtIe?

De twee zijn belangrijk. Ik vind ratio 
enorm waardevol en merk dat een goed 
kunstwerk vaak duidelijk rationeel on-
derbouwd is. Afhankelijk van periode tot 
periode in het eigen creatieproces, durf je 
deze wegschuiven en weglaten. Maar toch 
moet je hierbij een soort evenwicht vinden 
tussen intuïtie en ratio.

Er zijn jonge componisten die met 
complexe wiskundige en algoritmische 
structuren bezig zijn. Intuïtie kan hen 
hierbij bijvoorbeeld helpen. Dit is boeiend 
in een artistiek proces en dikwijls iets wat 
je direct moet uitproberen met jonge men-
sen. Je moet hun intuïtie en inventiviteit 
aanwakkeren terwijl wij de steun kunnen 
geven om iets rationeel uit te werken. Ver-
der laten we in analyselessen jonge com-
ponisten eigen werk onderzoeken en be-
spreken. Zo krijgen ze een beter inzicht in 
het eigen creatieproces. Sommigen heb-
ben het daar moeilijk mee, anderen gaan 
daar heel ver in. Dat is geen probleem, 
want ook op dit vlak is alles mogelijk.

luIsteren Is eveneens belangrIjk tIj-
dens de stage.  hoe Werken jullIe aan 
het aanWakkeren van luIsterbeWust-
ZIjn? dat Is voor jonge mensen vandaag 
nIet altIjd evIdent.

Luisteren naar muziek is een alge-
meen probleem. Momenteel denk ik veel 
na over hoe jonge mensen met muziek 
omgaan. Als je kijkt naar wat de media 
aanbieden op vlak van muziek, valt op 
hoe sterk het allemaal op commercie ge-
richt is. Ik heb daar absoluut niets tegen, 
maar het is jammer dat men bijna stig-
matiserend tewerk gaat ten opzichte van 
muziek of kunst die een beetje verder wil 
gaan. Men gaat veel te betuttelend om 
met jonge mensen en biedt hen te eenzij-

dige muziek aan. In lessen op school is er 
blijkbaar angst om een goede symfonie 
van Mozart of Beethoven te laten horen, 
laat staan hedendaagse muziek aan bod 
te brengen. Waar deze stage en ook de 
activiteiten van Musica toe bijdragen is 
dat men jonge mensen in contact brengt 
met waardevolle dingen. Dat is meer dan 
nodig om muzikaal en artistiek dieper te 
graven. Tijdens de stage – en hier in Klan-
kenbos kan je geen betere plaats indenken 
om dit te zeggen – is leren luisteren dus 
cruciaal.

en daar kunnen jonge componIsten en 
nIeuWe composItIes toe bIjdragen?

Ja, omdat elke cultuur die de eigen tijd 
respecteert een kans heeft om te groeien. 
Ik denk dat hedendaagse kunst en nieuwe 
muziek onmisbaar zijn in de ontwikkeling 
van een cultuur en van een volk. Dat is 
waar wij op een heel bescheiden manier 
aan werken. Alles start bij jonge mensen 
die nieuwe dingen maken en in het geval 
van deze stage nieuwe muziek maken. In 
deze tijdsgeest kan je zoiets alleen maar 
aanmoedigen. De creaties van deze jonge 
mensen zijn een reflectie van onze tijd, ge-
stimuleerd door mensen met ervaring.

componeren heeft dus nog ZIn?
Componeren heeft ontzettend veel zin 

en dan niet alleen het creatieproces, maar 
ook het bezig zijn met muziek. Elke vorm 
van muziek en kunst heeft precies heel veel 
betekenis omdat het een reflectie is van de 
tijd. Kan kunst de wereld redden? Neen, 
maar kunst kan de wereld wel mooier ma-
ken. Het is belangrijk om jonge mensen 
een positieve impuls te geven om er zich 
op toe te leggen. Het kan hun leven ver-
rijken.

Eveline Heylen — Artistiek coördinator 
Musica, impulscentrum voor muziek
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12 de persoon WIm henderIckx 
heeft me altIjd met beWonderIng vervuld. 
bovenal bIedt de composItIestage een 
ervarIng dIe me noch In de jaren ervoor, 
noch In de jaren erna Is overkomen.

tom dejonckheere
deelname In 2002 en 2003

op WeInIg plaatsen of stages Is 
er Zo’n gunstIge en InspIrerende sfeer 
voor jonge componIsten om te componeren en 
te leren over grote, elkaars, maar ook eIgen 
composItIes als In neerpelt. tussen de kleIne 
actIvIteIten, lessen en geZamenlIjke momenten 
Was er een enorme vrIjheId, ZoWel op 
praktIsch als op artIstIek vlak.

hans vercauteren
deelname In 2008

de IntensIteIt, vrIjheId en focus Waarmee de IntensIteIt, vrIjheId en focus Waarmee de IntensIteIt, vrIjheId en focus Waarmee 
aan de verschIllende projecten geWerkt aan de verschIllende projecten geWerkt aan de verschIllende projecten geWerkt 
kon Worden, moedIgde aan tot experImenteren kon Worden, moedIgde aan tot experImenteren kon Worden, moedIgde aan tot experImenteren 
en het vInden van de volgende stap In een en het vInden van de volgende stap In een en het vInden van de volgende stap In een 
nog prIlle composItIecarrIère.nog prIlle composItIecarrIère.nog prIlle composItIecarrIère.

maarten buyl
deelname In 2000, 2001 en 2002deelname In 2000, 2001 en 2002deelname In 2000, 2001 en 2002
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Er zijn maar weinig componisten 
waarvan ik het gevoel heb dat ik de grote 
scharniermomenten uit hun carrière op 
de voet heb gevolgd, maar Wim Hende-
rickx is daar zeker één van.

Toen ik als muziekrecensent aan de 
slag ging, had Wim zijn reputatie geves-
tigd met zijn (nog steeds zeer succesvolle) 
reeks van drie Raga’s. De cd-uitgave van 
die Raga’s was de aanleiding voor ons 
eerste gesprek. Sindsdien lijkt het alsof ik 
bij elke belangrijke stap in Wims muzi-
kale parcours opnieuw de eindeloze reeks 
trappen mocht beklimmen naar zijn werk-
kamer, waar een interview steevast uit-
mondde in lange gesprekken over muziek 
en algauw partituren en schetsen werden 
bovengehaald om allerlei aspecten uitge-
breid toe te lichten. Na de Raga’s kwam 
zijn grote operadebuut, The Triumph of 
Spirit over Matter, gevolgd door Achil-
leus. Dan maakte de muziektheaterfase 
terug plaats voor de Oosterse inspiratie 
in de Tantric Cycle, met interviews bij de 
twee meest verregaande projecten daarin: 
Void, waarin hij de tantristische spiritua-
liteit koppelde aan een abstract soort mu-
ziektheater en zo de brug sloeg met zijn 
vorige werkfase. En onlangs Tejas, zijn 
eerste grote orkestwerk sinds Raga III.

Doorheen al die wendingen is Wims 
muziek geëvolueerd naar een synthese 
van de aspecten die gaandeweg belang-
rijk voor hem waren: de klanken van India 
en vooral de spiritualiteit van het Oosten, 
de dramatische zeggingskracht van het 
muziektheater, maar ook seriële struc-
tuurprincipes, harmonische verbreding, 
die toch gekoppeld zijn aan een door en 
door communicatieve muziek. Het soort 

Oosterse spiritualiteit waarmee hij zich 
zowel persoonlijk, als muzikaal verbonden 
voelt, verschilt in wezen niet zoveel van de 
fascinatie voor het Oosten die zo uiteen-
lopende collega’s van hem als John Cage, 
Giacinto Scelsi of Jonathan Harvey heeft 
geïnspireerd. Net als zij, beweegt hij zich 
zelfbewust op het terrein van de Oosterse 
spiritualiteit, in het volle besef dat dit voor 
de doorsnee componist bezaaid is met 
valkuilen: oppervlakkige recuperatie van 
enkele ideeën, oriëntalisme, of new age-
achtige leegheid. Wat fascinerend is aan 
de wijze waarop Wim al deze ideeën in 
zijn zeer authentieke en persoonlijke mu-
ziek heeft verwerkt, is bovenal de beheer-
sing van de vorm: de door en door berede-
neerde structuur. Door iedere noot en elk 
detail een uitgekiende, doordachte plaats 
in het geheel te geven, koppelt Wim de 
vrijheid van de spiritualiteit paradoxaal 
aan een in wezen modernistische, intellec-
tuele strengheid. Nog paradoxaler is dat 
die tegenstelling er helemaal geen hoeft 
te zijn, want het tantrisme zelf gaat uit 
van een complexe samenhang tussen het 
kleinschalige en het grote, tussen micro- 
en macrostructuur. Een doorgedreven 
muzikaal constructivisme is dus niets an-
ders dan een perfect middel om spirituele 
diepgang vorm te geven. Het is dat inzicht 
dat van de Tantric Cycle zo’n indrukwek-
kende realisatie maakt: muziek die tegelijk 
in haar structuur én in haar uitdrukking 
identiek tracht te zijn, zoals een boeddhis-
tisch streven naar verlichting.

Maarten Beirens — Muziekrecensent
 

ZIjn muZIkaal
parcours
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14 engagement Is voor mIj een heel 
belangrIjke drIjfveer bIj het 
componeren. Ik tracht steeds een sterke 
structurele uItWerkIng te combIneren 
met een extra, buItenmuZIkale betekenIs. 
voor mIj moet muZIek mensen beroeren, 
Ze vastnemen, hen optIllen. muZIek beZIt 
een metafysIsche kracht; Ik WIl deZe 
gebruIken om een communIcatIe tussen 
meZelf als componIst en de luIsteraar 
te realIseren.

WIm henderIckx

la musIque exprIme ce quI ne peut 
être dIt et sur quoI Il est ImpossIble 
de rester sIlencIeux.

vIctor hugo

la musIque est l’arIthmétIque du son, 
comme l’optIque est la géometrIe 
de la lumIère.

claude debussy
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Vandaag zitten Wim en ik wellicht 
voor de laatste keer met de jonge com-
ponisten aan de ontbijttafel. Ensemble 
Emanon speelt morgenavond alle nieuwe 
composities voor het eerste door. Waar-
schijnlijk zal de groep daarom vannacht 
iets langer doorwerken en pas het bed zien 
wanneer de eerste vogels Messiaen-toon-
aarden instuderen. Maar deze ochtend is 
er nog geen sprake van stress en dead-
lines. We wandelen tot aan de academie 
waar de groepsles om 10 uur begint. Na 
de inleidende les “Wat is componeren” en 
een les “Instrumentatie”, komt vandaag 
een uiteenzetting over “Ligeti” aan bod. 
Vorm, instrumentatie en notatietechnie-
ken zijn de centrale onderwerpen.

Na twee intense lesuren, stappen de 
afgematte componisten terug naar Dom-
melhof om tussen de deelnemers van het 
sportkamp aan te schuiven voor het mid-
dagmaal. Wim regelt nog een aantal za-
ken en komt iets later. Gewoonlijk toornt 
hij overal bovenuit, maar deze keer ver-
dwijnt hij tussen een groep zwarte Ame-
rikaanse atleten die minstens een kop 
groter zijn.

Na het middagmaal trekken de com-
ponisten zich terug op hun kamer of in het 
bos om te componeren, te lezen of inspi-
ratie op te doen. Samen met Wim zoek ik 
de groep op die in de academie aan het 
schrijven is. We lezen de partituren, moe-
digen hen aan en zetten iedereen op weg 
om een antwoord te vinden op prangende 
vragen. Niet enkel muzikale onderwerpen 
komen ter sprake, maar alles wat jonge 
componisten kan inspireren: fi losofi e, re-
ligie, wiskunde, techniek, liefde, ... De tijd 
vliegt voorbij en alweer worden we ver-
wacht in het restaurant.

een dag uIt de 
composItIestage



16 Na het avondmaal componeert ieder-
een nog enkele uren door. Rond 21 uur 
verwachten we de groep aan de Dommel 
voor onze jaarlijkse “sportactiviteit”. Tot 
vorig jaar vond er telkens een legenda-
rische “atonale” voetbalwedstrijd plaats 
tussen de cursisten van de Kamermu-
ziekstage en de jonge componisten van 
de Compositiestage. Waarom atonaal? 
Moeilijk uit te leggen, maar iedereen die 
ooit één van deze wedstrijden zag, kan 
bevestigen dat de voetbaltechniek beslist 
atonaal was.

Dit jaar put ik uit mijn ervaring als 
speelpleinbegeleider. Ik bedenk een bos-
spel waarbij spelers met zoekopdrachten, 
doorzettingsvermogen en inzicht, een do-
decafone reeks opsporen in Klankenbos. 
De maan verdwijnt helaas te snel achter 
de wolken, onze zaklampen blijken niet 
sterk genoeg en het bosspel eindigt voor-
tijdig. Sindsdien oefenen de vogels niet 
langer Messiaen-modi, maar een dode-
cafone-reeks uit het strijkkwartet opus 27 
van Anton Webern.

De meeste componisten willen tot in 
de vroege uurtjes in de academie verder 
componeren. De anderen verzamelen in 
het ontspanningslokaal om in het gezel-
schap van een stevige Tongerlo naar een 
documentaire van Pierre Boulez te kijken. 
Vergezeld van een tweede Tongerlo fi loso-
feren we daarna over enkele composito-
rische vraagstukken. Ik wandel nog even 
naar de academie om de jonge compo-
nisten te helpen en aan te moedigen. Ze 
werken door tot 4 uur en dat valt mee. Nu 
kan ik zelf ook nog enkele uurtjes onder 
de wol kruipen.

Diederik Glorieux — Medewerker van 
 Wim Henderickx
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Hoe omvat je in enkele woorden de 
natuur van een vriendschap en artistieke 
verwantschap die al meer dan 10 jaar als 
een rots staat? In deze jubileumpublicatie 
zou het meer dan een opsomming van en-
kele faits-divers moeten zijn.

Wat zijn de wezenskenmerken van 
mijn vriend, vroeg ik me af. Zijn natuur-
lijke goedlachsheid, openheid van geest? 
Zijn zoekende, filosoferende ziel? Of eer-
der zijn buitengewone metamorfosekwali-
teit? De brede lach die plots omslaat in 
verstilde ernst - als de wolvenogen van de 
componist plots bliksemen?

De kwinkslag die verandert in on-
doorgrondelijke ernst? De asceet die zich 
omtovert tot hedonist om vervolgens weer 
te verstillen? De exuberantie, het teveel zo 
eigen aan onze tijd, in klank gevat, maar 
ook de schreeuw om zielenrust beant-
woord?

Ik heb, vanop de zijlijn, ook geobser-
veerd hoe je vanuit wijsheid en ervaring 
jonge componisten hun weg laat vinden. 
Hoe je bovenstaande kwaliteiten met de 
zachte maar gedecideerde autoriteit van 
de Meester integreert in het richting ge-
ven aan jonge, onstuimige energie. Hoe 
je voedt en laat worden. De potentialiteit 
geactualiseerd.

Ik omhels je met 10 jaar Neerpelt.

Wilfried Van den Brande — 
Bas-bariton

parce que
c’étaIt luI
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sje mag knettergek ZIjn als componIst 
maar tIjdens het componeren moet 
je eerlIjk blIjven tegenover jeZelf.

WIm henderIckx

je kunt jonge mensen ook InItIëren 
In nIeuWe muZIek. eerst Zullen Ze afkerIg 
ZIjn, later ontstaat een fascInatIe en 
tenslotte gaan Ze op Zoek naar het 
nIeuWe In muZIek.

WIm henderIckx

Wat Ik me vooral nog herInner Was dat WIm 
ons “WaarschuWde” dat componeren nIet 
alleen InspIratIe Is, maar ook Zeker voor de 
helft transpIratIe! Intussen kan Ik alleen 
maar Zeggen dat hIj nog steeds gelIjk heeft.

gWendolIne sommereyns
deelname In 2001 

Wat beZIelt Iemand om ZIch op een broeIerIge 
mIddag In mIdden julI op te houden In de 
plaatselIjke muZIekschool?

goedele taveIrne
deelname In 2006
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In 2001 vergezelde ik Wim voor de 
eerste keer naar de Compositiestage bij 
Musica in Neerpelt. Ik studeerde op dat 
moment nog bij hem en legde de laatste 
hand aan mijn afstudeerwerk. Het was 
daarom niet alleen de bedoeling om Wim 
bij te staan, maar ook om zelf te compo-
neren. Hiervan kwam hoegenaamd niets 
in huis.

De eerste stage was een intense erva-
ring. Ik leerde mijn compositieleraar op 
een heel nieuwe manier kennen. Tot dan 
was ik leerling en plots werd ik assistent. 
Vanaf het eerste moment gaf hij mij het 
gevoel op een gelijkwaardige basis te wil-
len samenwerken. Hoewel ik een onerva-
ren snaak was, nam hij opmerkingen of 
bedenkingen steeds ernstig.

In december 2005 werd de samenwer-
king met Wim intenser. Ik kreeg de kans 
om als muzikaal medewerker een bij-
drage te leveren aan verschillende grote 
projecten. Na de muziektheaterproducties 
Een Totale Entführung en Void/Sunyata, 
volgden het kamermuziekwerk Disap-
pearing in Light en het orkestwerk Tejas. 
Aanvankelijk nam ik het digitaliseren van 
de muziekpartituren voor mijn rekening, 
maar al snel volgde ik ook het artistieke 
ontstaansproces op. Ik leerde Wims com-
positorische denken van binnenuit kennen 
en stelde vast dat de muziekpedagoog en 
componist vanuit eenzelfde gedrevenheid 
werken. Ze hebben dezelfde idealen en ob-
jectieven, bevruchten elkaar en zijn even 
belangrijk. De onverbiddelijke artistieke 
eisen die Wim zichzelf oplegt als compo-
nist, legt hij zich ook op als pedagoog. 
Bovendien verwacht hij die gedrevenheid 
en beroepsernst ook van zijn assistenten, 

medewerkers, muzikanten en studenten. 
Toch schenkt hij iedereen met wie hij sa-
menwerkt daarbij steeds vertrouwen en 
vrijheid zodat men tot zelfstandigheid en 
artistieke volwassenheid kan komen.

Ik ervaar bij Wim telkens weer een on-
rustige en stuwende creatieve scheppings-
drang. Tijdens het componeren moet ik 
me soms tevreden stellen met enkele woor-
den, wat onhandig gespeelde akkoorden 
of een expressief gezongen melodie om in 
zijn fantasierijke klankwereld te komen. 
Zijn onrustige geest overziet de composi-
tie nochtans voortdurend als een geheel. 
Het lineair uitschrijven van nieuw werk is 
dus uit den boze. Eerst worden de funda-
menten gegoten en dan de pijlers opge-
trokken. Pas daarna krijgt de compositie 
een uiteindelijke verschijningsvorm.

Wim werkt nooit aan één enkele com-
positie tegelijk. Terwijl we met monniken-
geduld iedere noot wikken en wegen en 
alles met een bijna obsessieve nauwkeu-
righeid op papier plaatsen, werkt hij on-
dertussen al aan een andere compositie. 
Het genoegen om het werk beetje bij beet-
je op papier te zien verschijnen, dwingt 
hem samen met de wil om via muziek met 
het publiek te communiceren, om het ene 
stuk niet in de steek te laten en tegelijk al 
nieuwe ideeën te laten stromen.

Ik wil graag ook even stilstaan bij 
enkele opmerkelijke gelijkenissen tussen 
Wim als componist en als muziekpeda-
goog. Opvallend daarbij is zijn maat-
schappelijke engagement dat zich op 
twee vlakken bevindt. Zo wil hij kunst bij 
jongeren brengen en met jongeren kunst 
creëren, maar ook verschillende culturen 
laten dialogeren. In de opera voor jon-
geren Achilleus komen deze facetten bij-
voorbeeld mooi samen. Het doelpubliek 
bestaat uit jonge mensen, er participeert 

over
samenWerken



21een kinderkoor en het conflict tussen twee 
bevolkingsgroepen staat centraal. In het 
grootste deel van Wims oeuvre vind je één 
of meerdere aspecten van dit engagement 
terug. Maar ook achter gesloten deuren, 
bij zijn werk als compositieleraar, zijn deze 
zaken belangrijk. Hij brengt jonge, vaak 
internationale componisten in Vlaande-
ren en Amsterdam samen tijdens lessen, 
stimuleert hen en motiveert zodat ze na 
enkele jaren zelf het culturele leven in hun 
land kunnen verrijken.

Het maatschappelijke engagement 
van Wim is bij uitbreiding ook het enga-
gement naar individuele leerlingen toe. 
Hij zal nieuwe partituren van studenten 
telkens geconcentreerd doorlezen, becom-
mentariëren en de weg wijzen. Hij doet 
dit uit respect voor het werk en voor het 
individu dat achter de compositie schuil-
gaat. Hoewel dit misschien normaal lijkt, 
bestaan er steevast nog compositieleer-
krachten die meestal over eigen werk pra-
ten en amper moeite doen om jonge en 
onzekere componisten te begeleiden.

Mijn bijdrage aan deze jubileumpu-
blicatie is erg kort en daardoor selectief. 
Toch roept het geheel een beeld op van de 
gedreven componist-pedagoog die Wim 
Henderickx is. Hij kiest nooit het trend-
gevoelige, maar werkt rond onderwerpen 
die hem oprecht bezighouden en boeien. 
Zijn fascinatie voor andere culturen be-
leeft hij van binnenuit. Wim treedt er met 
ontzag en respect mee in dialoog en laat 
zich door hun overvloed verrijken en in-
spireren. Zo wordt zijn op en top Westers 
muzikaal denken geflankeerd door een 
brede kijk op de wereld. Dit alles kleurt 
niet enkel zijn werkzaamheden als com-
ponist, pedagoog, muzikant of dirigent, 
maar eveneens hoe hij in het leven staat. 
Hij leerde me zeer veel en hiervan ont-
houd ik dat kunst ernstig genomen moet 

worden. Kunst kan humor bevatten, maar 
is zeker niet alleen bedoeld als verstrooi-
ing of vertier. Kunst betreed je zoals een 
tempel: met schroom, toewijding en res-
pect voor mensen waarmee je musiceert 
of luisteraars voor wie je muziek brengt.

Diederik Glorieux — Medewerker van 
 Wim Henderickx

 



22 een belangrIjk gegeven voor een belangrIjk gegeven voor een belangrIjk gegeven voor 
mIj Is het componeren en mIj Is het componeren en mIj Is het componeren en 
Werken met jongeren; jonge Werken met jongeren; jonge Werken met jongeren; jonge 
mensen In contact brengen met mensen In contact brengen met mensen In contact brengen met 
hedendaagse muZIek Is voor mIj hedendaagse muZIek Is voor mIj hedendaagse muZIek Is voor mIj 
van essentIeel belang. ZIj ZIjn het van essentIeel belang. ZIj ZIjn het van essentIeel belang. ZIj ZIjn het 
publIek van de toekomst. je moet publIek van de toekomst. je moet publIek van de toekomst. je moet 
hen ZorgvuldIg InleIden In de hen ZorgvuldIg InleIden In de hen ZorgvuldIg InleIden In de 
taal van de hedendaagse muZIek.taal van de hedendaagse muZIek.taal van de hedendaagse muZIek.

WIm henderIckx

de stages Waren echte eye-openers aangeZIen 
WIm duIdelIjk voor een nIet-tradItIonele Weg 
koos. met lIchte dWang Werden WIj op nIet-
gekende muZIkale paden uItgestuurd. 
een confrontatIe met de tonale houvast, 
maar vooral met jeZelf.

thomas de baets
deelname In 2001,  2002

Ik had WIm al een paar keer ontmoet en 
ook deZe ontmoetIng verlIep hartelIjk. 
hIj Is een beWonderensWaardIge mens 
met enorm veel energIe.

johan sluys
deelname In 2003
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Wim Henderickx (°1962) studeerde 
compositie bij Willem Kersters en percus-
sie aan het Conservatorium van Antwer-
pen. Hij nam meermaals deel aan de ‘In-
ternationale Ferienkurse für Neue Musik’ 
in Darmstadt en volgde sonologielessen 
aan het IRCAM in Parijs en aan het Ko-
ninklijk Conservatorium in Den Haag.

Momenteel doceert Wim Henderickx 
compositie en muziekanalyse aan de 
Conservatoria van Antwerpen en Amster-
dam. Sedert meerdere seizoenen is hij ook 
als huiscomponist verbonden aan Mu-
ziektheater Transparant.

Wim Henderickx componeerde on-
der meer kamermuziek, orkestwerk, mu-
ziektheater en opera. Zijn oeuvre wordt 
gekenmerkt door een stevige onderbouw, 
wisselende klankkleuren en vooral veel ex-
pressiekracht. Hij laat zich graag inspire-
ren door niet-muzikale zaken die hem om-
ringen. Zijn fascinatie voor niet-westerse 
culturen leidde tot een aantal werken die 
ontstonden vanuit Oosterse muziek en fi -
losofi e. Hij ontving talrijke bekroningen 
voor zijn werk. Een deel van dit oeuvre 
verscheen inmiddels op cd.

www.wimhenderickx.com

korte
bIografIe
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24 op een dag stel je vast dat muZIek 
- en specIfIeker componeren - 
even onmIsbaar Is als ademen. 
de composItIestage Is als een tatoeage: 
je geraakt er nooIt meer van af. 
de schaduW van de fermato Wordt 
In de palm van je ZIel gegrIft.

paul de WInter
deelname In 2001,  2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007 en 2008
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Jongeren compositieles geven is voor 
mij heel bijzonder. Ik vind het fantastisch 
om samen met hen op zoek te gaan naar 
antwoorden op hun vragen. Het zorgt 
voor een voortdurende drive en uitdaging 
en het houdt je ook alert. Anderzijds is er 
meestal een grote dankbaarheid van hen 
naar mij toe. Die voldoening is voor me-
zelf heel groot omdat ik al die jaren van 
zelf zwoegen aan nieuwe composities, ook 
iets heb kunnen betekenen voor de jonge 
generatie.

Een gevaar dat altijd aanwezig is, is 
de imitatie. Een goede leraar zal nooit 
aanvaarden dat zijn leerlingen hem imi-
teren. Natuurlijk kan ik niet vermijden 
dat ik hen beïnvloed: ze komen naar con-
certen met mijn muziek, ze zijn geïnteres-
seerd in wat hun meester/leraar schrijft, ze 
gaan al eens een partituur halen. Als zij 
daar zelf mee verder geraken, vind ik dat 
geen probleem. Maar het is niet de bedoe-
ling dat ze zich daarmee vastschrijven. Op 
dat moment moet ik mijn verantwoorde-
lijkheid opnemen, anders maak ik hen iets 
wijs.

In de les probeer ik op de eerste plaats 
een luisterend oor te zijn. En er worden 
vooral partituren gelezen. Op die momen-
ten is het muisstil. Dit wordt ook enorm 
geapprecieerd door de studenten. Soms 
vraag ik daarna niet meer dan “waarom 
staat dit hier?” en dan vertellen ze mij 
doorgaans achteraf dat ze exact over die 
plaats hun twijfels hadden. 

Met mijn compositiestudenten moet 
er een vertrouwensrelatie zijn en die maak 
je niet snel-snel. In lessen harmonie is iets 
goed of fout, in een les compositie is een 
rode stift taboe. Het beoordelen van een 
compositie is erg broos en gevoelig.

Een groot voorbeeld voor mij als com-
ponist, maar ook als mens, is Messiaen. 
Hij was een innerlijk mooi en begeesterd 
man die geloofde in zijn zaak. Een student 
voelt zoiets ook. Die mag zien dat zijn le-
raar twijfelt, maar moet ook waarnemen 
dat hij gelooft in waar hij mee bezig is, 
zeker in een kunstvak. Een leraar moet 
charisma hebben. Bij Messiaen voel je de 
warmte en tegelijk is hij een grote meester. 
Ik wil me graag aan hem spiegelen. Of ik 
daar een beetje in slaag weet ik niet, het is 
wel een uitdaging.

Ik denk dat ik een strenge leraar ben. 
Streng maar rechtvaardig. Ik probeer met 
een mengeling van humor en ernst veel 
te verkrijgen. Als je niet veeleisend bent, 
maken je leerlingen geen kans in het artis-
tieke leven. Daarom ben ik ook heel punc-
tueel. De studenten moeten op tijd komen, 
alles moet in orde zijn, wat ze doen moet 
verzorgd zijn. Door onze houding hebben 
we de taak de kunsttak waar we deel van 
uitmaken te steunen en de noodzaak er-
van aan te tonen.

Voor mij is het van groot belang dat 
mijn studenten gelukkig zijn en dat ik het 
gevoel heb dat ze juist zitten, dat ze zich 
goed voelen, dat ze de juiste plek hebben 
gekozen. Ze komen tenslotte van over de 
hele wereld, van Japan tot Mexico. 

Door de deelnemers aan de Composi-
tiestages in Neerpelt word ik weer gecon-
fronteerd met mijn jeugd. Zij zijn nog heel 
jong en schrijven op dezelfde manier, met 
dezelfde fouten als ik in mijn tijd. Dat is 
confronterend: iedereen maakt op de één 
of andere manier hetzelfde proces door.

Ik vind het heel schoon dat iemand 
van 15 jaar zegt “ik ga later componist 
worden”. De openheid en de puurheid van 
deze mensen spreekt me aan. Hun voel-
sprieten staan nog naar alle kanten. Zij 
laten zich nog niet inperken door allerlei-

op Weg als 
componIst



26 restricties, maar willen kunnen schrijven 
wat ze voelen. Ze zijn ook heel erg dank-
baar. Dingen die ondertussen evident zijn 
geworden voor mij, vinden zij nog grote 
inzichten. Dat is ook voor mij belangrijk 
om af en toe te beseffen dat in een artis-
tiek creatieproces niets vanzelfsprekend is. 
Het zogenaamde “witte blad” blijft een 
grote uitdaging.

We mogen niet denken dat er in ieder 
van ons een componist zit. Zo’n cursus in 
Neerpelt wil geen grote opstap maken. 
Iedereen componist? Nee. Maar iedereen 
kan wel creatief zijn. Tot op een zeker be-
ginniveau is iedereen een kunstenaar en 
dus ook een componist. Maar of je echt 
componist kunt worden, moet je voelen. 
Daar gaat het niet over bij de stage. Die 
moet mensen enthousiast maken voor he-
dendaagse muziek.

Wim Henderickx
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componeren Is het 
Zoeken naar gepaste 
muZIkale structuren 
WaarbIj alle muZIkale 
parameters op een 
gelIjkWaardIge manIer 
gecontroleerd Worden 
en een communIcatIe tot 
stand brengen tussen 
de componIst en de 
luIsteraar.

WIm henderIckx
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musIca
toekomstlaan 5b
be–3910 neerpelt
t 011 610 510
f 011 610 511
Info@musIca.be
WWW.musIca.be

Deze publicatie kwam tot stand naar 
aanleiding van de 10de editie van de Com-
positiestage met Wim Henderickx, een 
project van de kunsteducatieve organisa-
tie Musica, Impulscentrum voor muziek.
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