HEDENDAAGSE
COMPONISTEN

WIM
HENDERICKX
"COMPONEREN IS EEN KWESTIE
VAN PRIKKELS, IDEEËN EN
VAKMANSCHAP"
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Tijdens hun leven konden componisten als Monteverdi,
Bach, Mozart, Beethoven, Chopin net als hun vele
beroemde tijdgenoten rekenen op erkenning, roem en
steun. Velen van hen waren in dienst van wereldlijke of
geestelijke leiders en hadden daardoor financiële zekerheid. Maar bijna allemaal werden ze daarnaast ook op
handen gedragen door hun publiek. Tot de eerste decennia
van de twintigste eeuw leek het erop dat dat ook zo zou
blijven, maar helaas…. Vandaag hebben componisten
het niet onder de markt, en velen leiden een onzeker
bestaan. Was is er dan misgegaan? Is hun muziek zover
weggedreven van de verwachtingen van hun publiek? Is
hun muziek niet meer toegankelijk? In deze nieuwe rubriek
zoeken we naar antwoorden, en gaan daarvoor telkens op
de koffie bij een hedendaagse componist.

HEDENDAAGSE
COMPONISTEN
WIM HENDERICKX

De uit Lier afkomstige Wim Henderickx
studeerde aanvankelijk percussie aan het Koninklijk
Conservatorium van Antwerpen, maar al snel werd
duidelijk dat zijn passie elders lag. Na een opleiding
compositie aan het Conservatorium van Antwerpen
en cursussen in Darmstadt (Duitsland), Parijs en Den
Haag was dat de weg die hij zou bewandelen. Voor
Henderickx zijn een goede opleiding en begeleiding
geven een passie, want naast zijn activiteiten als
docent aan de conservatoria van Amsterdam en
Antwerpen gaat hij via projecten als SoundMine en
Iedereen Componist actief op zoek naar jong talent
om te coachen.
Wim Henderickx: “Ik geef heel graag les.
Voor mij is dat een moment waarop ik even onder
de jonge mensen kom en zie waar zij zoal mee bezig
zijn. Ik hecht ontzettend veel belang aan ‘meezijn’
met wat er op dit moment gebeurt. Door les te
geven blijf je geprikkeld en dat is essentieel voor een
componist.”

ALLES START MET EEN IDEE
Wat drijft mensen vandaag om
compositie te studeren?
“Ik merk dat meer en meer mensen naast het
bespelen van een instrument of het zingen, zelf iets
willen creëren. Vorige generaties waren grotendeels

tevreden met het reproduceren van andermans
werk. Maar vandaag zijn we beland in een tijd waarin
mensen niet in vakjes geduwd willen worden. Ze
willen meer hun eigen ding doen en zijn heel erg
bezig met het creëren, het innoveren, het zoeken.
Ik denk dat muziek schrijven een uitgelezen discipline is voor mensen die op zoek zijn. Compositie
is een heel ruim begrip en staat open voor mensen
van de meest uiteenlopende culturen, maar ook
uit verschillende richtingen. Ik heb studenten die
filmscores schrijven, maar even goed zijn er bij die
quasi singer-songwriter willen worden. Voor mij is
het gegeven ‘componist’ heel ruim, en ik sta open
voor die verschillende vormen. De diversiteiten van
stijl zie ik ook in een zo breed mogelijke context.
Esthetiek wordt wel besproken, maar niet opgelegd.
Als docent laat ik dat volledig open, want anders
creëer je drempels. Ik denk dat net die openheid een
trigger is voor jonge mensen om hier mee verder te
gaan. Ik probeer mijn leerlingen zoveel mogelijk te
steunen, want ik weet dat je je bij het schrijven voor
een groot stuk bloot geeft. Ik probeer mijn studenten
bewust te maken van hun enorme verantwoordelijkheid als componist ten opzichte van de uitvoerder(s).
Zowel de uitvoerder(s) als het publiek moeten geprikkeld worden. Daarnaast moet je er als componist
ook voor zorgen dat je prikkels blijft generen voor
jezelf. Het grote voordeel aan mijn jaren ervaring is
dat het die jonge mensen kan triggeren. Dat merk
ik ook bij leerlingen van alle leeftijden tijdens de
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klassen van Iedereen Componist en SoundMine.
Mijn leerlingen vertrouwen op de ervaring die ik heb
en komen met vragen over hoe je als componist
moet omgaan met deadlines of writer’s block. Door
je ervaringen met je leerlingen te delen denk ik dat je
hen een boost geeft om verder te gaan."

nooit. Ik maak alleen mijn eigen werk - maar je
kunt wel helpen en tips geven. Zo werk ik zelfs met
die allerjongste componistjes die met een idee naar
mij komen. De drang om met dat idee iets te doen
is voor mij het belangrijkste. Het maakt daarbij
allemaal niet zo veel uit of je het gehoord hebt of het
gewoon in je vingers zit.”

VAN PARTITUUR TOT MP3-SPELER

Op welke manier tonen leerlingen hun idee?
“Vroeger werd er van een componist verwacht dat
hij kwam aanzetten met een partituur, maar nu is
een partituur slechts een van de mogelijke doorgaveopties en zijn er veel andere mogelijkheden om
muziek te brengen. Met de technologie die we
vandaag hebben, tonen sommigen hun idee ook
niet meer door middel van een partituur, maar met
een mp3-speler of op een tablet. Die evolutie zorgt
ervoor dat componisten in een beginstadium zelfs
niet verplicht noten moeten kunnen lezen, want
dat kan opnieuw een struikelblok zijn. Het concept
van muziek componeren of muziek maken is op
dat vlak enorm opengebroken. Er zijn mensen die
een enorme soundscape kunnen maken, waarbij
ze hun eigen klanken en beats generen, anderen
zijn gedreven bezig met het maken van een groove.
Iemand anders maakt dan weer een akkoordenschema op zijn gitaar… Dat zijn allemaal vormen
van componeren. Het is een misvatting dat componeren alleen gaat over het schrijven van grote
orkestwerken, hoewel dat natuurlijk wel een van de

Hoe begint iemand aan een compositie? Hoor je dan zoals Mozart een volledig
werk in je hoofd dat je dan gewoon volgens de
regels van de kunst moet uitschrijven, of hoe
gaat dat precies in zijn werk?
“Componeren gaat meestal van start met kleine
ideetjes. Mensen die iets gehoord, gespeeld of
geïmproviseerd hebben. Voor de heel jonge componistjes zijn dat meestal kleine ideetjes. Tenslotte
kan je niet verwachten dat iedereen meteen grote
werken gaat schrijven, en dat is ook helemaal niet
de bedoeling. Ik wil vooral de drempels uit de weg
ruimen. Hoe meer mensen er beginnen te componeren, hoe beter. Gaandeweg filteren de grote
talenten zich er toch uit en stromen enkelingen door
naar een grote carrière. Maar iedereen kan iets
oppikken van het componeren, ook echte beginners. Mensen die de drang voelen om iets te maken
moet je helpen om dat ‘iets’ te creëren. Je moet
het niet in hun plaats doen – dat doe ik trouwens
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Een combinatie van zelf dingen creëren en lesgeven was altijd al de droom van componist
Wim Henderickx. Sinds 14 jaar is hij docent
compositie aan het Conservatorium van
Amsterdam en ook in het Antwerpse conservatorium heeft hij een klas. Daarnaast is hij
huiscomponist bij Muziektheater Transparant,
Artist in Residence bij deFilharmonie en heeft
hij een indrukwekkend oeuvre aan eigen
composities geschreven.
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Hoe leer je componeren?
“Mijn studenten in Antwerpen en Amsterdam leer
ik in twee richtingen kijken. Enerzijds naar het
verleden, want je moet je geschiedenis kennen en
bepaalde vakken zoals harmonie en contrapunt
tot op een zeker niveau beheersen. Die kennis
moet niet even diepgaand zijn als vroeger het geval
was, tenzij de leerling dat zelf wilt. We zijn stilletjes
aan het afstappen van dat gegeven, al hou ik wel
vast aan die traditie. Ik vind het bijvoorbeeld heel
belangrijk dat je als componist kunt orkestreren.
Anderzijds wil ik samen met mijn leerlingen naar
de toekomst kijken. Je kunt vandaag niet meer
werken zonder laptop, alles gebeurt digitaal. Dat wil
zeggen dat mijn studenten worden aangemoedigd
om te leren programmeren en om zelf op zoek te
gaan naar elektronische geluiden. Ze krijgen via
het lessenpakket zelfs te maken met algoritmen
en mathematische toestanden, en distilleren
daaruit wat bruikbaar is voor hun eigen muziek.
De diversiteit binnen mijn klas maakt het voor mij
als docent heel boeiend. Er zijn mensen die enkel
voor orkest willen schrijven en zij gaan dan op
stage bij deFilharmonie. Anderen houden ervan
om vocale muziek te schrijven, en creëren bijvoorbeeld koorwerken. Die keuze maken ze zelf maar
heeft een invloed op de intensiviteit waarmee ze
zich in bepaalde vakken moeten verdiepen. Ga je
voor koor of orkest schrijven dan zal je bijvoorbeeld
veel meer nood en baat hebben bij contrapunt en
harmonie dan wanneer je je wilt toeleggen op het
schrijven van elektronische muziek.”
Wat maakt iemand een goede componist?
“Vakmanschap is heel belangrijk, maar niet genoeg.
Het is essentieel dat je als componist mensen kunt
prikkelen. Fantasie vind ik misschien wel de allerbelangrijkste troef voor een kunstenaar. Ik hou
enorm van fantasie. Als iets saai is en voorspelbaar
wordt, dan haak ik af. In het licht van de grote
vernieuwingen die er op gebied van onderwijs en
financiële ondersteuning aankomen, denk ik dat
we moeten focussen op de kunstenaar die mensen
kan fascineren. Als luisteraar ga je niet alleen naar

een voorstelling om een goede acteur of muzikant
te zien, maar om iets te beleven. Het is de taak van
een kunstenaar om met zijn fantasie mensen te
prikkelen, om dingen te laten gebeuren tijdens een
voorstelling.”

DE OERKNAL
Je krijgt een aanvraag om iets te
schrijven. Hoe begin je daaraan?
“Je moet openstaan voor prikkels en ervoor zorgen
dat je altijd nieuwe ideeën kunt genereren. Ik ben
een heel spiritueel iemand die altijd op zoek is naar
‘het grote’. Ik benoem dat niet, maar het inspireert
mij. Anderzijds ben ik ook geïntrigeerd door het
kleine en de relatie tussen het grote en het kleine.
Maar ik ben vooral gefascineerd door muziek en
mensen, en door die liefde voor mensen vind ik
veel inspiratie in andere culturen. Ik probeer zoveel
mogelijk naar andere culturen te kijken. Niet op een
wetenschappelijke manier, maar als kunstenaar. Mijn
reizen zijn dan ook een grote bron van inspiratie.”
Pik je dan vooral klanken, ritmes, of
eerder een bepaald gevoel of sfeer op?
“Dat kan van alles zijn, in India was ik vooral op
zoek naar een nieuwe vorm. Ik bevond mij op dat
moment in een crisis en zat helemaal vast in die
Westerse, traditionele vorm. In Nepal zocht ik vooral
naar een gevoel van spiritualiteit en intensiteit, terwijl
ik in Afrika vooral werd geïnspireerd door het tribale
en de opzwepende, pure en organische kracht
ervan.”
Kan je die erg persoonlijke zoektochten
rijmen met opgelegde opdrachten?
“Ik werk inderdaad in opdracht en dat is heel
fijn, want op die manier weet ik met wie ik zal
samenwerken, heb ik de zekerheid dat het product
zal worden uitgevoerd en verdien ik er ook nog
iets aan. Een opdracht is voor mij altijd gekoppeld aan wat ik zelf wil doen, want ik probeer een
opdracht steeds te doen passen in mijn wereld.
Momenteel krijg ik alleen opdrachten voor grote,
monumentale stukken en dat hangt samen met
mijn fascinatie voor het grote. In zekere zin wil ik
terug kathedralen gaan bouwen. Niet uit grootheidswaanzin, maar om er een nieuwe betekenis

aan te geven. Je moet groot durven denken, erin
geloven, anders leiden je ideeën nergens heen.
Die drang naar het grote, komt wellicht uit mijn
fascinatie voor de oerknal. Ook al weet ik dat die
waarschijnlijk niet hoorbaar was omdat klank zich
niet verspreid in het luchtledige, blijft het een bron
van inspiratie voor mij. Onze fantasie kan iets
klankloos omzetten in een klankstuk. Gelukkig is
er vandaag wel klank aanwezig in het universum.
Die geluiden zijn meestal niet zo fascinerend, maar
gewoon het feit dat je bezig bent met klanken van
een andere planeet is opwindend. Ik ben altijd al
geïnteresseerd geweest in wat er allemaal gebeurt
in het universum, dat is mijn wereld, en als ik geen
componist was geworden was ik graag die richting
uit gegaan.”
Hoe zet je de inspiratie uit de kosmos
om in muziek?
“In mijn compositie over de oerknal heb je na
veertig minuten muziek pulsars gehoord, maar
ook supernova’s horen exploderen. Dit werk Tejas
(What does the sound of the universe look like?)
voor orkest, komt uit de cyclus waarvoor ik inspiratie
kreeg in Nepal. Op een gegeven moment hoorde
ik daar wel zeven stukken klinken, waarvan één
over het universum. Ik ben daar dan ook onmiddellijk beginnen schetsten. Ik hoorde een klank, geen
noot, eerder een vibratie. Ik hoorde ook een klank
die in mijn hoofd verschoof. En door de vibratie
ontstond er asymmetrie tussen die klanken. Ik ben
toen meteen over vibratie gaan lezen en heb Nada
Brahma geschreven. Het idee dat alles vibratie is en
dus klank, fascineert mij. Misschien klopt die stelling
niet helemaal, ik ben geen wetenschapper, maar het
intrigeert me enorm.”

PARTICIPATIE EN TOEGANKELIJKHEID
“Toen ik twee jaar geleden van het festival
van Vlaanderen Mechelen de vraag kreeg om een
koorwerk te schrijven, vroeg ik me af of we voor de
uitvoering van het werk geen mix konden maken
van professionele en amateur koorzangers. Ik vind
het heel belangrijk dat er bij dergelijke voorstellingen participatie is van mensen uit de streek, dat
het een lokaal gebeuren wordt. Projecten zijn dan
succesvoller en bovendien komt er meer publiek op

af. Als je wilt dat amateurs meer inzicht krijgen in
nieuwe muziek, dan moet je ze ermee in contact
brengen. Het werd een fantastisch project, de kerk
zat afgeladen vol en het publiek noch de koren
hadden in hun wildste fantasieën voorzien dat dit
stond te gebeuren. Ik wist dat het fantastisch zou
worden, maar tot op het laatste moment heb ik die
amateurkoren moeten overtuigen dat ze deel zouden
gaan uitmaken van een fantastische gebeuren. Drie
professionele topkoren uit Amsterdam, Finland en
Frankrijk, twee dirigenten en een surround systeem
creëerden pure magie. Voor mij was het belangrijk dat die uitvoering plaats vond in een spirituele
ruimte, omdat zo’n ruimte mensen verbindt. Die
keuze voor een kerk – en dat had voor mij evengoed
een synagoge of moskee mogen zijn - creëerde een
verbondenheid en een zekere rust. Voor mij was dat
een rust die over de grenzen en ideologieën heen
ging. Het is belangrijk dat mensen zich - ondanks
de onderlinge verschillen - willen verbinden. Je moet
niet altijd naar boven kijken, ook niet in een kerk.
Kijk gewoon ook eens opzij rondom jou. Die verbondenheid was zeker een inspiratielijn. Een andere
bron van inspiratie voor Visioni ed Estasi waren
de tegenpolen visioenen en extase. Dat idee van
tegenpolen/verschillen samenbrengen uitte zich ook
in het gebruik van amateurs en professionelen.”
Was er een grote barrière ten opzichte
van hedendaagse muziek?
“Ja, absoluut, maar dat is niets nieuws. In het
begin is er altijd wel een barrière. Er zijn een aantal
mensen uit het koor die achteraf zegden dat ze
misschien bij aanvang wat vooringenomen waren.
Maar die vooringenomenheid vind je niet alleen
bij amateurs. Zelfs in intellectuele middens wordt
vaak gedacht dat er geen echte componisten meer
zijn. Een componist is voor hen een filmcomponist,
maar een echte componist zoals ik denk te zijn, daar
hebben ze nog niet van gehoord. Ik heb dat recentelijk aan den lijve ondervonden, nadat ik te gast
was in het tv-programma Studio Flagey. Ik kwam
in de media en plots kenden mensen mij en waren
helemaal mee met wat ik allemaal te vertellen had.
Onbekend is onbemind en de media tonen te weinig
initiatief om het onbekende bekend te maken.
Mensen hebben er geen idee van dat een componist
eigenlijk iemand is die zoekt, denkt, orkestreert en
muzikanten samenbrengt.”
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grote uitdagingen blijft. Voor mij persoonlijk is dat
nog altijd het summum, maar ik kan ook genieten
van een goede song. Het moet niet altijd per se iets
groots zijn.”

"IN HET LICHT VAN DE GROTE VERNIEUWINGEN DIE ER OP GEBIED
VAN ONDERWIJS EN FINANCIËLE ONDERSTEUNING AANKOMEN,
DENK IK DAT WE MOETEN FOCUSSEN OP DE KUNSTENAAR DIE
MENSEN KAN FASCINEREN. ALS LUISTERAAR GA JE NIET ALLEEN
NAAR EEN VOORSTELLING OM EEN GOEDE ACTEUR OF MUZIKANT
TE ZIEN, MAAR OM IETS TE BELEVEN."

HEDENDAAGSE
COMPONISTEN
WIM HENDERICKX
NORSK
Hoe kan hedendaagse muziek toegankelijker worden gemaakt?
“Enerzijds is er participatie. Door je publiek te laten
meezingen en meedoen doorbreek je sowieso het
klassieke format. Anderzijds heeft muziek toegankelijk maken volgens mij te maken met drempels
wegwerken, maar dat staat niet gelijk aan simplificeren. Je mag niet de pretentie hebben om mensen
te onderschatten. Als je die drempel op de juiste
manier kunt omzeilen, dan kan je heel veel mensen
aanspreken. Die drempel voor hedendaagse muziek
kan je voor een stuk wegwerken door bijvoorbeeld
een inleiding te geven bij het begin van een concert.
Ik deel dan met het publiek wat mijn drijfveren waren
en wat ik met dat werk heb proberen te vertellen.
Dat wil uiteraard niet zeggen dat het publiek de
muziek moet ervaren zoals ik, maar ik heb wel mijn
visie gedeeld. Dat is heel belangrijk, je moet delen
niet helpen, want dat is opnieuw betuttelend."

Onlangs verscheen een dubbel-cd van deFilharmonie met daarop vier composities die representatief zijn voor wat Henderickx de laatste
vijf jaar bij elkaar heeft geschreven. Naast
Symphony No 1, At the Edge of the World vind
je op deze dubbel-cd ook nog het dynamische
percussieconcerto Groove! en twee alternatieve
versies van het hoboconcerto Empty Mind I.
Het orkest staat onder leiding van chef-dirigent
Edo de Waart en gastdirigent Martyn Brabbins.
Solisten zijn hoboïst Piet Van Bockstal, slagwerker Pieterjan Vranckx en elektronica Jorrit
Tamminga. Deze dubbel-cd is een productie
van het deFilharmonie platenlabel in de serie
‘Cutting Edge’.
Meer info over Wim Henderickx en zijn
nieuwe dubbel-cd kunt u vinden via
www.wimhenderickx.com en
www.defilharmonie-webshop.be
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Je composities worden uitgegeven door
Norsk Musikforlag, een Noorse uitgever. Waarom
ben je het zo ver gaan zoeken?
“Dat was een toevallige samenloop van omstandigheden.
Ik was aanvankelijk helemaal niet van plan om mijn werk
uit te geven omdat ik er gewoon het nut niet van inzag.
Ik wou de tijd en mogelijkheid hebben om partituren
te kunnen reviseren en aanpassen. Maar Norsk Musikforlag volgde mij al een hele tijd en ze wilden graag mijn
volledig werk uitgeven. Voor mij was het belangrijk dat
mijn partituren betaalbaar zouden zijn. Als je €75 voor
een partituur vraagt, dan weet je dat er sowieso kopies
worden gemaakt of dat de partituren worden ingescand.
Daar gingen ze bij Norsk Musikforlag mee akkoord en zo
ben ik met hen in zee gegaan.
Die beslissing had natuurlijk wel gevolgen. Omdat
ik uit een tijd kom waar alles nog met de hand en niet
digitaal werd geschreven, ben ik een kleine tien jaar bezig
geweest met het digitaliseren van mijn volledig werk.
Ik ben heel tevreden over onze samenwerking,
want Norsk Musikforlag zet sterk in op internationale
promotie. Dat is wat je nodig hebt in een uitgeverij. Of je
nu veel partituren verkoopt of niet maakt op zich niet zo
veel uit. Je muziek moet vooral gespeeld worden en mag
niet ergens vergeten in de kast blijven liggen. Na tweeëneenhalf jaar heeft mijn uitgeverij al meer dan honderd
partituren gepubliceerd, en binnenkort komt er een
nieuwe catalogus.”
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