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Er'rest Ií. ltuld,er,

i949 e€vnaag{ vo9r, eon aa_

sLstcntsohap van onkele rron pon weck
?eïI d.l$ ïnstituut (toen nog 8§vsattgd aan d,o Btltstraat blj ds voterÍ.nalren),
Ib omstanrti,ghed.en §Bretl rLestlJd,s nol ean beetjo end.crs da.n nu.
§r uaren heer wat nfud,er Etudl.enten cn Íed.ere gtud,snt mooht stoh
een harf uur ondar mljn taíd,ing dtclx.cn, [Èter, toen prof.
Reeser d.e lsid,ing kreag, cljn de wcrknaa,mherl.en uitgobreid"
redero jearg:roep kreeg cea oohtsnd of oen mrdd,ag toobed.eerd..
Dese rerkw$.Jzo had, het grota yoonrleel d&t ík d^e murÍ.kaLs n6rí._
tee van aIls etud.eaton ,goeat !.eerdo kennen, Ha* grota aantal
stud"enten v&n nu nraakt het goed Loren kennen van Í"qdEreon lis_
La,ee onmogeliJlg.
,,i

.fiarfirankeliJk vo]l$ relfs prof. Reqser d,e. toer*l,jring van een hele
oohtoad, of mtrLdag e&n,qen JaErgrog.p wat ,ovsrdaeLlgl maar he*
eysteem heeft uitetskend 6owerkte temeer dlaar d,e te bohand,olen

stof naar.,rato var, ds bohoefte (voor

í,edere grosp usor vsrachr.Llend) verd.oerrL kon ,uordon, oud.a,t or; t.&"yn de. ha,r.monÍo, eolf&ge, eto" hier helas.B gsen toex"atí,n6woi.sem geetold Ínofisrr r*otrdon,
tÍas er bt J mÍJ no6el sens dte vnaag .*rat moet er murikaaJ. van
dtle of d,le studtent tereoht komen? vroog of L*e.t.kwa,rn,.bok blJ
d,e studenton aoncter murlkaal verlod,en rl"e d.oorbnaek Raar begpí.p
van on grgep op de moelllJke saken d.Íe tk to behandelan.had.;
I{ogrnaala, het ie Jammern dat rte poruoourijke-b6gg}eíd,Í"$fflvan

iodere sturtent thens niot meer haa.Lbaar iei Hie*temÍ,n,

d.e nu

hier werkra,me voortnef{el$gtce dscsu*en tn el.o thednlogootor suLIen, roeÍ"end rna* d,s rÍqmaq {,ie tef" boeohitelcl'ng rtaan, *ooh stcL_
119 goede resulta,ten kugnen hereLlcenc .
.:

Dc ove:r'nta.p ilestÍJd.s van coneerryatortun near dÍ.* ,tneti.tuut wan
voor mLJ erg prettigo on4at over hot algemee*.het íntel}i8on-

tlepell híer hoger la6

en dup oen StseL1qr nqrkan mbgelíjk rnaakte,
De vrlJhetd díe .mÍJgrtaton werd. he.b ik alti,:g,ö,Eeer gowaard,eend,

workàfeer heeft &aCIr sekar aanrLcnlíJk bti geïtonnsnr De ba,sÍe van d,e nnrsíoolog{.o ís en btiJft de WISE, À14 de nood,sa,kol.íJke, mà,er son§ wet vsrtrÈ16àf,e tfalnlng ln dto baeÍ.sliennLs
van de musÍek Ín volLe vt'ijbotiL *#nutt oerr rtlrtslkantcskc bena,,
derlug $ëgsveu kan word,cul doet het er ook niet too raar
iomands voorkeuren llggrn. ÀIs or n&ar bezield ovo:l g§sproken
wordt.
Dci

I{og stoeits vincl, ik wsrkkring en r*ónksfeor 6n d.s ui*etekend.e
verhoud.ing binnen d.o staf ontl.erling erg plesierig. Ile grote
toeleop van stud.enten heeft het nottlg gennaalct voor «l.a *hoorÍemootor een rtraffer oolLege*r:oounter ia te \Íoëlleïtr VoOraX
op de oshtcndon heb lk, orsn*Le mi.Jn oollsg&Br l.oder uur eë$
andere ffioepr !íeelrmee d.an lntenelef gewerkt moet wordlen. [fÍ.Jn
!.as,*ste periodte aaa het lnstituut ts we! de verffoeÍ.enitste
geweest en vanuLt d{.t geaiohtopunt lu hope}íJk begrtJpelÍJk,
det tk uitkÍJk n&a.r dl"e nrst om Í.n miJn eigon tempo ts werken,

WaarsohijnlÍJk aull.en vole stua!.enten sich in tle tookomst rooton bozlghouöen rnot leogeven, Ï,Ïatuurliik wens Í.k tsdereen bc"*
gp.afde LeerÏ.ingen toel omtlat hot trerk dan d.*ukbaar i8. lÍlJn
e!6en ervarÍ.ng, voore:. van miJn eerste Jaronl vddr Í.k aan hot
ïnstituut verbonflon wael hoeft mtJ geleerd, dat ntnrler begaa.fÈe leerlingen toah seer stimulersndl lcunnen uÍJn. Slatuurlíík
nLet wogens hun mindoro begeafdheidl maan omdat ilLc gceteldlheid'
do ctooont veLe di.ngpn leron kanr. Vooreorst een bÍ.jna eÍ.nileloos
goduï"d. Vervolgane dwlngt uo rn toostancl de dtooent tot hot aoeken
ra&tr vergeliJkingenl beeldepralcenl toorbeeld,en ult hat tLagelijks
levon ctÍe da te behaniLolen materie begrlipelijker tc malcen.
Denk mmar ar,n [màJnn swemba&oad.ens' MoetltJkhe«Ion btJ de go-

hoortraintgg ct jn long niet aLtiJiI te soekan ln Sebreklrlse
gehoorkapaai.*elton. D{!c1ul.JIg belemme?cr por§oonli jke meslli Jkhec[en een ped funoti.oneron van dte oren. Kortonl hot d.ocersn
van musioktheoretleohe rakea heb ik altiJd etrrtrafl a.s sen
hooiende aangelo6enheitL. lÍemeer ale men bed.enk* tl.at het vak

onk aog Jc hottrlo Lsp nner*rlcor Je niet romaar esn leaje afÖraalt; n88r FreBt over d.lngen die Je hoSmaal benighouden.
0verl.gens vind" Lk d,s term*itheorie tler mu*iekr nLet so tn galuklslgp uÍtd.rruklsín,$. §et woord theorLe roept Eo ongoveor d-a
vcrondetrrtolling opr d,àt iret hra*f volgon van regeltJes en

,

retjes vanrelf tot goede muzick, tot gnerl,o kompoelttos Eel
lclden. EenÍedo:r wc*t, dtat aL [n he't pritle be6Ín van de atuitie ita wetten (t?) naarvan uitgeg*an wordLt minetens ovenveel
uitronderltl8gn als bevestiefingen toslsten, En dan de analyee.
Ik beweer, tlat gsen onkels rare komponlet ooit eon rerk gesohreven heeftr cnkeL om geanalyrcerd ta word.cn. EIJ sohreef
aiJn renken om googeetrd te wordenl Haarmee ik ook weer nÍ.at
r$L reggenl d,at eualyoe da.p g1aa, moet verdwl.Jnen. Want natuunlljk epeel Je een stuk t.eter als je goed op dte hoogte bent van
struktuurr akkoor:d.bottrw, B.c[.
IÍasst míJn werkaaamhed.en ale dooent heb ík ln

Loop d.er jaren
zo het een en ander gekomponeerd., Ouer d.e waard,e d.aargan leat
lk mlJ vanuelfsprekcsd niet ul.t.fiet tl"oet natuurl"ijk goed, ta
bemeriken d-at d.lverse exaou*anrten, rowol in de bonoepe- aLs ln
d"e

de amateurtstl-sohc eoktor g€noogen a*n Jo kompos!.ties beloven.
Stel}t-g: 6rl"oof Í.k; d"at iiet Lesgeven vanuÍt hot komponeren ue&rldevolle l,unpuloen krijfb; hoonel ctlt nooit een condÍ.tio sine
qua Ron kan riJn. Ik heb ovorigens nooit bohoefte gevocld. om
revolutionair te mijn, noch 1n miJn gewone d.oenl nooh als komponíst, tÍat is hst ook cl.,genlÍJkr navoLutÍonalr sljn? ilijns
Lnsiens ts revolutLo, voortrÍtgang, per deflnLtic alcohte mogeLíjk op basls van traclitle, Selutrcktg heb tk altíJd. vanuit acn
moellijk te etulten lnnerllJks drang lnrnnen komponeren, oI)*
drecht of fisen optlraoht, Bn opdraohten voor on6:Ëwone bemettingpn of lnstrumenten hob lk eteods afirarsn a1s een uitdagtn6.
Ik meon te mogen ssggen dat ik ook Ín mijn komponsr€n mlJralf
goblevon ban on dlat vcrgt mont6uaal mo6r moed dan revolutLonalr
konponersn" De tljcl sal noL Laren of er enl.go bliJvende naardo

ln

mlJn rar{c

dat

ik

sshuilt.

nlat ilan te cr a1líoht

nog'ocn.kans
Ëyoc!. yoor toekomatÍ.gs uualoologlntr gelcverd hcb.
So
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Holuan §ftrr*tcg:Ler.
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