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Gerben Makkes van der Deij 1 

Muziek is gevoelscommunicatie 
Een gesprek met Luctor Ponse 

N a een lange reis bleek de routebeschrijving naar zijn huis perfect te kloppen. 
Terwijl ik mijn auto netjes probeerde te parkeren hield de meester van achter 
het raam mijn verrichtingen nauwlettend in de gaten. Toen de voordeur open 

ging zag ik na jaren de man voor me staan waar alles om was begonnen: duidelijk 
ouder geworden, maar nog steeds die karakteristieke twinkeling in zijn ogen. We 
hielden elkaar met beide handen vast, en ik moet bekennen dat er wel wat door me 
heen ging. Je vraagt jezelf dan af waarom je niet veel eerder eens bent langsgeko- 
men. Na een hartelijk welkom kwam een lekkere kom linzensoep op tafel met een 
stuk echt brood, waar elf kilometer voor werd gereden naar een echte bakker. 

Luctor Ponse en zijn vrouw Annemarie wonen in een mooi huis op een rustig 
plekje in het Gooi. De kamer hangt en staat vol met schilderijen, tekeningen, foto's 
en andere uitingen van kunst. Zelfs in de tuin staat een prachtige vogelfiguur. De 
atmosfeer ademt warmte en weinig opsmuk of luxe. 

We zijn meteen aan het praten over van alles en nog wat en halen herinneringen 
op. Hoewel Ponses lichamelijke gezondheid zijn fysieke kracht heeft doen afnemen, 
blijkt zijn bovenkamer nog in uitstekende conditie. Componeren doet hij nog steeds, 
hoewel hij al jaren schijnt te roepen dat hij er mee gaat stoppen. Pianostuderen doet 
hij niet meer; de piano wordt alleen gebruikt voor klankrealisatie en controle bij het 
componeren. 

Improvisatie 
Luctor Ponse is geboren in Genève in 1914, en niet in 1911, zoals hier en daar staat 
vermeld; zijn moeder was Française en zijn vader Nederlander. Toen Luctor drie 
jaar was, overleed zijn vader. Deze speelde piano en viool, en was dirigent van het 
orkest van de Universiteit van Genève. Met zijn moeder ging hij naar Frankrijk, iets 
ten zuiden van Valenciennes. Hier kreeg Luctor zijn eerste pianolessen van een blin- 
de leraar, die piano en viool speelde. Deze leraar was zeer begeesterd en improvi- 
seerde erg veel. Ponse vertelt hierover: 'Hij improviseerde donker en licht, de na- 
tuur. Hij opende mijn oren voor het romantische idioom. Wij hadden een piano thuis 
en mijn moeder zong graag. Ze had een mooie stem en zong graag opera-arias en 
als klein kind ging ik met haar meezingen. Toen ik zes jaar oud was kon ik haar be- 
geleiden. Ik vond pianospelen leuk en de muziek erg mooi. De pianomuziek is com- 
plete muziek. Andere instrumenten zijn meestal afhankelijk van andere mensen. Ik 
weet nog dat ik voor een paar centjes in een klein winkeltje symfonieën van Haydn 
heb gekocht, gezet voor pianosolo. Dat is mijn jeugd. Een heel dik boek vol met 
Haydn.' 

'Mijn stiefvader speelde klarinet in de Harmonie van de stad. De vader van mijn 
stiefvader was de dirigent van dit orkest en van hem heb ik soltègeles gehad, op 
de Franse manier natuurlijk, met do-re-mi. Als klein kind kon ik muziek lezen als 
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de krant. In Nederland is men niet goed 
getraind in het prima-vista lezen. Analy- 
seren kunnen ze misschien goed, maar 
snel lezen niet. Als leerlingen van mij op 
het conservatorium een nieuwe sonate 
van Beethoven moesten studeren duurde 
het weken voordat ze er helemaal door 
konden komen. De traditie ontbreekt, en 
daardoor kost het instuderen zo ontzet- 
tend veel tijd! De kern zit in de solfège.' 

De blik van de oude meester krijgt 
iets droevigs. Alsof hij er met terugwer- 
kende kracht alsnog iets aan zou willen 
doen. In 1927, Luctor Ponse was toen 
twaalf jaar oud, kwam hij op het conser- 
vatorium van Valenciennes. Op mijn 
vraag of hij daar voor het eerst les kreeg 
van een echte pianist, barst Luctor in la- 
chen uit. De opname-niveau-lampjes van 
mijn recorder slaan angstaanjagend in 
het uiterste rood: 'Een echte pianist, wat De Jonge Luctor Ponse 
is dat?' In Frankrijk waren alle conservatoria van de staat, met natuurlijk Parijs aan 

het hoofd. De studieduur was drie jaar, bestaande uit een voorbereidende klas (pré- 
paratoire), een middenklas en de hoogste klas (supérieur). Deze drie jaar sluit je af 
door middel van een examen. In bijzondere gevallen kun je een herkansingsjaar krij- 
gen. Het conservatorium was een onderdeel van de Académie, een heel groot ge- 
bouw waar, naast muziek, ook architectuur, schilderen en beeldhouwen werd on- 
derwezen.' 

'Ik heb daar veel vrienden en vriendinnen aan over gehouden die later soms be- 
kende schilders en beeldhouwers zijn geworden. Het is jammer dat de opleidingen 
nu alleen gaan over muziek, muziek, muziek.' 

Zou dit ook te maken hebben met de steeds korter wordende studieduur? Ponse 
antwoordt op deze vraag: 'Misschien, hoewel, in Frankrijk was de opleiding immers 
drie jaar. Als het niet lukt ga je zonder diploma of prijs weer naar huis. Je krijgt 
zo vanzelf een schifting. Maar als je het wel haalt kun je natuurlijk wel verder stude- 
ren. Ik kreeg daar heel goed les. Vooral van de vrouw van de directeur, componist 
en dirigent Fernand Lamy.' Van Fernand Lamy kreeg Luctor Ponse lessen in harmo-. 
nieleer en contrapunt: 'Ik zal dit nooit vergeten. Het werkt nu nog.' 

Stomme film 
De pianolessen van Mme. Lamy waren gebaseerd op de technische inzichten van Al- 
fred Cortot. Bij alle examens behaalt Luctor steeds de eerste prijs. 'Gewoon een 
beetje geluk gehad ... ', is zijn commentaar. 'Misschien had je ook wel aanleg?,' 
vraag ik en Ponse zegt aarzelend: 'Eh .... ja, blijkbaar, toch. Bij de eindexamens was 
altijd iemand van buiten aanwezig. In mijn geval was dat Marguerite Long. Ik maak- 
te een klein geheugenfoutje, en toen mevrouw Long zong hoe ik verder moest speel- 
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de ik verder. Toen was de studie in Valenciennes ten einde. Wat nu? Marguerite 
Long wilde mij graag les geven in Parijs. Daartoe deed ik toelatingsexamen met goed 
gevolg, maar er was een studentenstop. In Parijs bestond een pianoklas maximaal 
uit twaalf leerlingen, waarvan hooguit twee buitenlanders. Deze twee plaatsen waren 
al bezet, en ik mocht dus niet bij Marguerite Long komen. Tegen deze regel was 
verder niets te doen. Met Mme. Lamy ben ik toen naar Alfred Cortot gegaan. Hij 
was erg enthousiast en wilde mij graag lesgeven, maar dat kostte veel geld, en geld 
hadden wij niet. ' 

'Cortot dacht toen niet van: Ach, die jongen heeft talent, ik verdien genoeg aan 
die andere leerlingen ... Er waren er zoveel en beurzen bestonden nog niet. Er was 
ook geen rijke mevrouw die dacht: dat kleine Luctortje zal ik wel even helpen. Ja, 

.zo is het lot. Ik dacht: 'Dan niet' en heb een jaar thuis geleefd. Ik was pianist bij 
de film in de bioscoop. Later kwamen er steeds meer geluidsfilms, en toen was er 
geen pianist meer nodig.' 

Improviseerde Ponse op bekende melodieën of verzon hij alles? Ponse: 'Eerst 
wel. Aanvankelijk was het de piano alleen, later kwam er een viool bij, dan een klari- 
net, dan slagwerk; tot we met zes of zeven musici waren. Uiteindelijk speelden we 
met uitgegeven muziek op de lessenaars. Tussen de nummers moest ik dan weer im- 
proviseren. Zo heb ik ontzettend veel films gezien.' 

Ponses zuster woonde bij zijn grootmoeder en twee tantes in Zwitserland. In 1933 
reisde hij op negentienjarige leeftijd naar Zwitserland: 'Daar heb ik toen mijn zuster 
voor het eerst weer gezien. Ik heb in Genève voorgespeeld en meteen een beurs ge- 
kregen om drie jaar aan het conservatorium aldaar te studeren bij Johnny Auber voor 
het Diplöme de Virtuosité. Tijdens mijn laatste studiejaar zag ik een aankondiging 
van de compositiewedstrijd voor kamerorkest in Brussel. Ik dacht: waarom niet, en 
heb toen mijn opus 1, Fantaisie pour Orchestre de Chambre geschreven. Dit stuk 
viel in de prijzen en is toen gespeeld onder leiding van Hermann Scherchen. Ik had 
toen nog nooit compositieles gehad, alleen les in harmonie en contrapunt. Composi- 
tieles heb ik gehad van Beethoven en Bach en de andere grote meesters.' 

'Als pianostudent moest ik in Genève Czerny en toonladders studeren en natuur- 
lijk Cortot-oefeningen. Er werd te weinig gelet op ontspanning. Wel op armen en 
schouders, maar toch niet genoeg. Ik was van nature sterk, maar ik heb veel moeten 
leren; spanning in de hand en in de vingers, en de rest helemaal ontspannen.' Bedoelt 
Ponse dat je alles los kunt laten hangen terwijl je met je vingers ergens in knijpt, 
zoals apen in een boom hangen, en toch niet je pols moet vastzetten? 'Ja, precies. 
Dat is de kunst. Je moet pianospelen met hand en vingers en de rest moetje los laten. 
Een natuurlijk verschijnsel. Maar ja, als je te graag iets wilt bereiken, ga je je soms 
teveel inzetten en krijg je over-spanning.' 

Octaventechniek 
Komt het misschien van het spelen van te moeilijk stukken? Of teveel emotie? 'Mis- 
schien, ik weet het niet precies. Mensen die een instrument leren bespelen moeten 
meteen proberen te begrijpen wat ze doen. Er moet duidelijk worden uitgelegd en 
worden begrepen, en dat kan tegenwoordig toch? Weet je wat mij zo opvalt bij de 
huidige virtuozen? De vooruitgang en de snelheid van de octaaftechniek. De efficiën- 
tie tijdens het studeren is misschien groter geworden, maar er dreigt ook een gevaar; 

GERBEN MAKKES VAN DER DEIJL Gesprek met Luctor Ponse 25 



...

het gaat soms te snel. Ook als ik luister 
naar opnamen van de kwartetten van 
Haydn door beroemde kwartetten stoor 
ik mij vaak aan de hoge tempi. Bijna alle 
snelle delen zijn zo snel dat je het muzi- 
kaal niet meer kunt volgen. Misschien 
dat het in de pianistenfabrieken net gaat 
als in de sport, dat alles kan afhangen 
van éénhonderdste seconde!' 

Hoe zag Ponses studierepertoire er- 
uit? 'Net als nu: etudes, Bach, Mozart, 
Beethoven enz .. En verder veel. Franse 
muziek, vooral Fauré en Rave!. Rave! 
was toen mijn favoriete componist. De 
laatste jaren verdiep ik me meer in strijk- 
kwartetten. Ook die van Sjostakowitsj 
zijn heel erg de moeite van het beluiste- 
ren waard, en de componist die ik op 
mijn 8le ook beluister: Arnold Schön- 
berg. Ik heb zijn muziek nooit geaccep- 
teerd, hoewel ik zijn techniek jaren ge- 
bruikte. Ik hoorde een strijkkwartet en 
dacht: Nu moet ik eerlijk blijven en nog 
een keer luisteren. Het werd een openba- 
ring. Momenteel bestudeer ik zijn variaties voor orkest. Ook fantastische muziek.' 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GENÈVE 
JEUDI 15 MAi 1949, A 20 H. 

Concert 

M. LUCTOR PONSE 
PtANtSH 

M. FRANZ WALTER 
Vl0l0NC!LIIS1C 

PIIOCRA.MM{ 

PIANO F. W. RUST 11• Som,11! en 11 diis11 min,11,1, (1794), 

VIOLONCELLE Sui111 11n ooi • J.-S. BACH 
P,ti...t.,A.m..... nd.,C.... toftlo•S.101,o ..... 
M...-il"11,Got" 

PIANO Béla BARTÓK Suite op. 14 (1916) . 

Variation, lib.es 
Ce quo Ja mouche r11ç0n1e • 

Pelitei 1«:0ndes, grandes sepliimes 
~tinal,;,. 
(Mi~1okosmos) 

PIANO oGuilare• (Suite) 
P,fl..do,A,,.Plo,..to 

F,ank MARTIN 

VIOLONCELLE Soo11e (1945) 
el PIANO Al~,0..,.. ,.,.. 0 • v ...... lo"'o . Al~,0 

Lector PONSE 

PIANO S1l 1NIU,Y s ux SOINS DE lA MA.ISDN S4U1HR,P,EGER 

Bartók 
Ponse spreekt over Schönberg met veel respect. Het lijkt of hij zich verontschuldigt 
dat hij zijn mening aangaande deze componist niet eerder heeft gewijzigd. 

Wanneer is Ponse zelf anders gaan componeren? 'Omstreeks 1936 hoorde ik Bar- 
tók zijn tweede pianoconcert spelen in Genève. Ik vond het afschuwelijk! Ik was zeer 
onder de indruk van de interpretatie, maar ik zei: Dat is mijn muziek niet, geef mij 
maar Rave!. Later hoorde ik hem hetzelfde concert nog een keer spelen en het maak- 
te nu zoveel indruk op mij dat ik dacht: Dit stuk ga ik kopen. Ik heb het besteld en 
ben begonnen het te studeren. Twee jaar heb ik eraan gewerkt. Dit werd de opening 
naar zijn andere werken, natuurlijk. In 1946 heb ik het voorgespeeld aan Eduard van 
Beinum. Hij was meteen heel erg enthousiast. Hij had zelf een partituur. In hetzelfde 
jaar heb ik het tweede concert een aantal malen onder van Beinum met het Concert- 
gebouw Orkest uitgevoerd; een geweldige ervaring. Een fantastische dirigent, musi- 
cus en mens, en natuurlijk een erg goed orkest! Jammer genoeg zijn er geen opnamen 
gemaakt. Omdat het zo'n succes was hebben we hetzelfde programma een week later 
nog een keer in Amsterdam gespeeld, als extra, niet gepland concert. De grote zaal 
zat helemaal v.ol. De pers was verdeeld, maar niet iedereen vond het 'barbaarse' mu- 
ziek. We hebben dit stuk toen overal gespeeld. Het eerste en derde pianoconcert van 
Bartók heb ik ook in Nederland gespeeld, maar met andere orkesten. Ook deze 
Bartók-concerten spelen bijna alle pianisten te snel en te hard. Gewoon slaan, zonder 
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na te denken. Hoewel Bartók metronoomcijfers noteerde, speelde hijzelf echt niet 
zo snel. Kort geleden hoorde ik een opname van het tweede concert. Niet om aan 
te horen.' 

'Met van Beinum heb ik ook de Ballade van Frank Martin gespeeld, en we hadden 
plannen voor de toekomst gemaakt. Toen kwam de grote klap van plotseling overlij- 
den van deze grote man. Voor iedereen in Nederland vreselijk jammer. Ook voor 
mijn carrière was zijn overlijden een ramp. Van Beinum durfde risico's te nemen, 
maar ja, zeker beginnende dirigenten willen en durven dat niet. Ik kreeg dus minder 
de kans deze muziek te spelen. Met Hans Henkemans heb ik diens Sonate voor twee 
piano's veel gespeeld, in heel Europa. Samen natuurlijk met andere stukken voor 
twee piano's, o.a. Mozarts prachtige Sonate in Den Debussy's En blanc et noir. We 

. hebben tijdens het studeren niet veel ruzie gemaakt. Ik ben redelijk gemakkelijk in 
de omgang. Ook hebben Henkemans en ik het Concert voor twee piano's en orkest 
van Francis Poulenc gespeeld met het Utrechts Orkest onder Willem van Otterloo. 
Wij waren de eersten die dit stuk in Nederland speelden. Tijdens de eerste repetitie 
moesten we vaak stoppen, omdat de orkestleden vaak schaterden van het lachen. 
Poulenc schreef veel komische effecten in dit stuk. Met Géza Frid speelde ik natuur- 
lijk Scaramouche van Milhaud en vooral heel vaak de Sonate voor twee piano's en 
slagwerk van Bartók.' 

Analyse 
Het is even stil als Ponse zich realiseert hoe Frid enkele jaren geleden tragisch om 
het leven is gekomen. Na ongeveer een minuut probeer ik het gesprek weer op gang 
te brengen door de vraag te stellen: 'Vind jij dat je als pianist anders studeert, anders 
naar muziek kijkt en er mee omgaat, als je zelf componeert?' 'Misschien. Ik denk 
het eigenlijk wel. Altijd een duidelijke analyse van het stuk maken is mijn devies. 
Dat heb ik in mijn studietijd altijd moeten doen en het is een gewoonte, een tweede 
natuur gebleven. In één dag kan ik een sonate lezen en spelen. Hier en daar een lasti- 
ge passage nog eens spelen, en klaar. Maar dit is niet voldoende. Zonder eigen ana- 
lyse van structuur enz. kan het niet, anders zou je gewoon nootjes spelen. Ook stijl- 
begrip, aangeleerd of niet, is onmisbaar. Als je zelf componeert begrijp je muziek 
van een andere componist misschien beter. Er zijn een heleboel mensen die heel veel 
kunnen en heel goed kunnen spelen. Notenvreters! Heel correct, heel aardig, heel 
snel, maar het is het nèt niet.' 

Liszt 
Als we wat doorpraten over de pianist-componist die muziek speelt van anderen, ko- 
men we al snel op Liszt. Liszt speelde immers vaak muziek van collega's als Beetho- 
ven en Chopin. 'Ik vind Liszt een groot componist. Hij wordt vaak onderschat, maar 
ja, hij heeft vaak gespeeld met het succes dat hij heeft gehad in zijn leven. Misschien 
was hij in deze tijd wel een Hollywoodstar geweest, maar toch een belangrijk com- 
ponist. Je kunt bij hem alles vinden: octotoniek, heletoonstoonladders, geweldige 
harmonieën. Ik heb o.a. in Genève zijn tweede concert gespeeld. Neem alleen eens 
dat begin. Het eerste akkoord A-groot, het tweede akkoord F-groot. Je staat er vaak 
niet bij stil. Jammer dat veel wordt vertroebeld door pianisten die willen laten zien hoe 
goed ze wel niet kunnen pianospelen, door verhalen over vrouwen, sentimentaliteit 
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etc .. En hij heeft natuurlijk ook stukken geschreven voor het publiek, voor zijn eigen 
succes. Maar een groot man!' 

Ziet Luctor Ponse zichzelf als pianist-componist, of als componist-pianist? 'In 
Nederland was ik pianist-componist, maar ik voelde mij componist-pianist, bewust 
ongeveer sinds 1935. Toen ik als jongetje in de bioscoop speelde waren in dezelfde 
zaal ook dansavonden, en hiervoor schreef ik muziek voor piano, saxofoon, klarinet, 
viool etc, o.a. walsen, blues, foxtrot etc.; dat vond ik heel erg leuk om te doen. Ik 
ben er dus al vroeg mee begonnen.' 

Frank Martin 
Een belangrijke, eveneens uit Zwitserland afkomstige componist was Frank Martin, 
bij wie Ponse improvisatieles heeft gehad. Ponse: 'Ik heb met hem kennis gemaakt 
op het Dale roze 1 instituut. In Genève moest je als student van het conservatorium 
minstens één jaar lessen volgen op het muziekinstituut van Dalcroze. Ik heb dit twee 
jaar gedaan omdat ik het leerzaam en interessant vond. Het is ontzettend goed voor 
het bewustzijn van ritme en onafhankelijkheid van elk onderdeel van je lichaam. In 
deze periode heb ik al zijn pianomuziek gespeeld. De Préludes waren nog niet ge- 
componeerd. Frank Martin had in Zwitserland niet veel succes als componist en is 
naar Nederland gegaan. Ook hier was zijn succes min of meer matig. Een groot man. 
Wij hebben elkaar in Nederland natuurlijk ook regelmatig ontmoet.' 

In Genève heeft Ponse ook het beroemde Orchestre de la Suisse Romande ge- 
hoord onder Ernest Ansermet. Ponse: 'Bartók en vele anderen heb ik met dit orkest 
voor het eerst gehoord. Alban Bergs Wozzeck, alle werken van Strawinsky, alles 
deed hij. Een dapper en groot dirigent. Het duurde niet zolang om een nieuw stuk 
onder de knie te krijgen, immers alle musici met een Franse opvoeding konden goed 
lezen. Als ik hier een stuk maak wat zal worden uitgevoerd, kost dat minstens vier 
of vijf uren repetitietijd, en dat kan niet. Ik heb indertijd in Genève van Alban Berg 
Kammerkonzert voor piano, viool (met Theo Olot) en 13 blazers uit 1926 gespeeld. 
Dat was een erg gecompliceerd stuk, maar na twee uur konden we het spelen.' 

Nederland 
In 1936 kwam Luctor Ponse naar Nederland. Eerder had hij geprobeerd de Zwitserse 
nationaliteit te krijgen. 

'Mijn zuster was Zwitsers, net als andere familieleden. Toen ik klaar was in Ge- 
nève na een briljant verlopen studie, dacht ik: Waarom zou ik ook niet Zwitser wor- 
den? Ik heb het geprobeerd, maar er was één man die het voor het zeggen had. Ik 
ben met een briefje naar hem toe gegaan en de eerste vraag die hij me stelde was:. 
Heb je geld? Stel je dat voor! Ik vertelde hem dat dit niet het geval was. Hij zei: 
Dan is er geen sprake van. Ik kon wel Fransman worden, maar dan moest ik meteen 
twee of drie jaar in militaire dienst. Mijn vader was al anti-militaristisch, ik ook, 
dus wat moest ik doen? Toen ben ik naar Nederland gegaan, waar ik ook in dienst 
moest. Ik kende niemand, sprak de taal niet en werd meteen afgekeurd. Voordat ik 
naar Nederland kwam heb ik een half jaar in Brussel gewoond. Ik deed veel voor 
de Belgische radio en ontmoette de musicoloog Paul Collaer. Toen Collaer hoorde 
dat ik naar Nederland wilde, adviseerde hij me naar Henk Badings te gaan. Ik had 
nooit van hem gehoord en kende ook geen muziek van hem, maar van Badings heb 
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ik mijn eerste compositieles gehad. Ik had veel bewondering voor deze grote vak- 
man. Eenmaal in Nederland heb ik een recital geopend met Badings Sonatine. Die 
werd gekraakt door de pers, net zoals Prokofjevs vijfde sonate, maar ging ik desal- 
niettemin door met het spelen van zulke werken.' 

Prokofjev 
Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. 'In het begin speelde ik nog voor de radio, 
maar toen ze mij wilden laten tekenen voor de Reichskulturkammer heb ik dat na- 
tuurlijk geweigerd. Ik kreeg dreigbrieven, maar bleef weigeren, daardoor kon ik na- 
tuurlijk niet meer in het openbaar spelen. Alleen nog bij mensen thuis voor een paar 
aardappelen of iets dergelijks. In deze periode had ik tijd om de werken van Bartók 
en Prokofjev te bestuderen. In mijn studietijd in Genève had ik ook Prokofjev zijn 
derde concert horen spelen met Ernest Ansermet. Ook het tweede concert heb ik wel 
drie keer door Prokofjev zelf horen spelen. Jammer genoeg is daar geen opname 
van, wel van het derde. De beruchte passages met de dubbelnoten speelde hij alsof 
het niets was. En zonder trucjes hoor! Ik heb toen geaarzeld of ik het tweede concert 
van Bartók of het derde van Prokofjev zou gaan studeren. Na zwaar nadenken en 
een grondige analyse heb ik toen voor Bartók gekozen, omdat hij nog groter was 
voor mij.' 

'Prokofjev heb ik vaak gehoord en gezien. Een fenomenale pianist. Hij zat heel 
rustig, bijna onbeweeglijk en het enige watje zag bewegen waren zijn handen en zijn 
ijzersterke vingers. Zijn geluid zal ik nooit vergeten. Zo helder en klaar, zo fascine- 
rend, zo betoverend. Op zijn opnamen is dat niet goed te horen. Ook heb ik hem 
in 1936 in Brussel gehoord. De zaal zat vol en toen hij het podium opkwam, riepen 
veel mensen: Communist, vuile communist. .. ' Verschrikkelijk. Ik schaamde me dat 
ik in de zaal zat, maar Prokofjev deed net of er niets aan de hand was en begon ge- 
woon, op zijn fantastische manier te spelen.' 

Iemand als Pollini speelt wel eens een programma met uitsluitend ontoegankelijk 
repertoire, en toch komen daar veel mensen naar luisteren. Voor bijna alle pianisten 
zou deze programmakeuze een te groot risico zijn. Hoe deed Ponse dat, zwaar voor- 
gerecht en hapklare brok als hoofdgerecht? 'Ja, eigenlijk wel. Ik speelde meestal ook 
wel iets van Fauré of Ravel, dat noemde ik dan; de pleister op de wond. Hoewel, 
een avond met uitsluitend werken van Bartók deed ik ook regelmatig, maar ik wist 
dat ik daarmee een groot risico nam. Dit kon ik niet te vaak doen, want het kostte 
mij teveel geld. Voor zo'n programma werd je niet uitgenodigd; ik moest dan alles 
zelf betalen.' 

Suzuki 
Na de oorlog is Luctor Ponse ook in Amerika geweest. 'Op de terugweg van een 
tournee door Curaçao ben ik in New York uitgestapt. De zuster van mijn vader had 
daar een eigen conservatorium gesticht. Ik ben toen een poos in New York gebleven 
en heb verschillende concerten en recitals gegeven. Ook heb ik zelf recitals georga- 
niseerd en dat ging wel aardig, maar New York was hard; alles had te maken met 
geld. Later ben ik vaker naar Amerika geweest, o.a. met het Scapino Ballet waar 
ik toen muziek voor had gemaakt voor klein orkest; twintig top-musici die erg goed 
speelden en ook erg goed konden lezen!' 
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Die laatste opmerking brengt ons gesprek nog even terug op het belang van vroeg 
en goed leren lezen. Op de vraag of hij wel eens heeft gehoord van Suzuki, kijkt 
Ponse blij verrast dat ik dit motormerk ken. 'Als je alleen maar solo speelt kun je 
misschien zonder het lezen, maar anders niet. Je moet snel leren overzien. Begrij- 
pend lezen. Een zin met woorden en een woord met letters. Natuurlijk hoor je eerst 
een klank en daarna komt de behoefte aan communicatie.' 

Ponses concertreizen brachten hem ook enkele malen in Indonesië, o.a. met de 
Ann Brown, de Amerikaanse zangeres van Porgy and Bess. 'Tijdens die twee maan- 
den Indonesië heb ik overal Bartók gespeeld. De concerten bleken alleen toeganke- 
lijk voor Nederlanders, hetgeen ons een onplezierig gevoel gaf. Vooral Ann Brown, 
die als Amerikaanse negerin natuurlijk in het Amerika van toen de nodige ervaringen 
had, nam geen blad voor de mond. We hebben toen voor de Indonesische bevolking 
gespeeld in de Universiteit van Jakarta. We traden overal op, niet alleen in de steden, 
maar ook op de plantages. Hier mocht de plaatselijke bevolking wèl komen luisteren. 
Niet alle Nederlanders waren aardig, maar ik heb eens van een verzamelaar een mooi 
beeldje gekregen omdat hij mijn Bartók zo mooi vond.' 

Composities 
Omstreeks 1955 heeft Ponse veel stukken geschreven of afgemaakt, zoals de Sinfo- 
nietta, een pianoconcert, cello-, viool- en pianosonates, strijkkwartetten, etc .. 'Fei- 
telijk heb ik altijd veel gecomponeerd, eigenlijk constant. Soms, als ik veel concer- 
ten moest geven, had ik natuurlijk te weinig tijd. Ik moest als pianist mijn gezin on- 
derhouden, dus ik moest veel spelen. Met muziek schrijven verdien je niets. Ik deed 
vaak mee aan compositie-wedstrijden, waar ik vaak internationale prijzen heb gekre- 
gen. In Nederland weten de mensen dat helemaal niet. In Luxemburg kreeg ik een 
prijs voor Sinfonietta voor orkest, in Brussel, bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd 
voor een symfonie, daarna weer bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd, voor het viool- 
concert.' Ook onlangs kreeg hij nog een prijs voor een werk voor harmonieorkest. 

Ondanks deze prijzen wordt Ponses muziek erg weinig gespeeld in Nederland. 
Komt dat omdat hij te bescheiden is, of omdat hij te moeilijke muziek schrijft? 'Mijn 
muziek is moeilijk te spelen, en vraagt teveel repetitietijd, en dus doen ze het niet. 
Violisten spelen mijn vioolconcert niet, en pianisten mijn pianoconcert niet. Ze wil- 
len wel een stuk studeren dat speciaal voor hun is geschreven, maar in een bestaand 
stuk willen ze niet investeren. Dat is het nadeel van wat ik doe, hè. Maar ik ga dit 
niet veranderen.' 

Elektronische muziek 
Na Ponses kennismaking met de muziek van Bartók in 1936, die ertoe leidde dat hij 
'anders' ging schrijven, heeft hij nog een ommezwaai gemaakt. De elektronica 
kwam in zijn leven. 'Ik hoorde Der Jüngling van Stockhausen. Ik was niet onder de 
indruk, maar vond het wel interessant. Later hoorde ik het nog eens, en hoorde van 
een cursus elektronische muziek bij Gaudeamus. Ik volgde die en vond het erg boei- 
end. Van Jaap Vink kregen we de praktijklessen: band knippen, plakken etc .. Ik had 
veel affiniteit met deze materie. Later vroegen ze mij bij de afdeling Sonologie van 
de Universiteit in Utrecht; eerst als assistent en later als docent heb ik daar met de 
studenten gewerkt. Dat was vanaf ongeveer 1964 tot 1979. Er kwamen mensen uit 
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Twee Fragmenten uit 'Suite for piano, percussion and string orchestra 

de hele wereld naar Utrecht. Ik vond het erg leuk om te doen. Ik gaf ook een cursus 
aan het conservatorium in Groningen, waar ik ook docent piano was.' 

Op de vraag of de kennismaking met elektronica tot gevolg heeft gehad dat Ponse 
gestopt is met het schrijven van niet-elektronische muziek, antwoordt hij: 'Kijk, het 
heeft voor- en nadelen. Je maakt het, en dan? Je bent afhankelijk van de ruimte, van 
de installatie, luidsprekers en van mensen die alles kunnen bedienen. De apparatuur 
was niet eenvoudig te verplaatsen, zoals een piano. Ik ben compositietechnieken blij- 
ven combineren. Een later werk van mij was het Concert voor piano en elektronische 
muziek, later ook in een versie voor piano en orkest. Beide versies heb ik een aantal 
malen gespeeld. Ik gebruik het bij gelegenheid. Het is geen doel in zichzelf.' 

Hoe kijkt hij nu terug op die tijd? 'Het was boeiend en experimenteel. Het is geen 
overtuiging of een einddoel. Het was een belangrijke stap voor mij, maar slechts een 
stap. Hoe het verder moet. .. ik weet het niet. Ik blijf geloven in levende muziek, 
zelf blijven zoeken en bouwen, zoals iemand waarvoor ik veel respect heb: Henri 
Dutilleux. Die schrijft erg mooie muziek!' 

Wat vindt Ponse van Stockhausen, die vier helikopters de lucht instuurt, met strij- 
kers aan boord? 'Stockhausen is een genie dat gek geworden is, of misschien gek 
gemaakt is. Misschien te veel succes gehad. Wat hij ook vraagt; hij krijgt het met- 
een. Deze machtspositie is niet gezond. Maar ik heb erg veel van hem geleerd. Ik 
heb twee jaar met hem gewerkt in Darmstadt, het belangrijkste centrum in die tijd. 
Ook heb ik hier een cursus gevolgd van Pierre Boulez voor componisten.' 

Naast het gebruik maken van de elektronica schrijft Ponse nog steeds dodekafoni- 
sche muziek; is deze techniek niet achterhaald? 'Nee, het is eigenlijk een eigen taal 
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geworden. Ik ben niet orthodox; ik gebruik ook tonaliteit en een drieklank, maar niet 
op de traditionele manier. Bartók heeft ook vaak zo gewerkt. Veel tonaal, maar op 
zijn eigen manier, in zijn eigen taal. Majeur en mineur door elkaar, na elkaar en ge- 
lijktijdig. Als je goed luistert naar klassieke muziek is mineur niet helemaal accepta- 
bel. Wanneer een groot orkest een machtig a-mineur drieklank speelt, komt als van- 
zelf de cis tot klinken door de reeks boventonen. Mensen die dat niet horen luisteren 
niet goed.' 

Kachelpijp 
We lopen naar de werkkamer van Luctor. Een piano, overal papier, zelfgemaakte 
metalen bellen hangend aan het plafond, evenals een oud stuk kachelplaat met een 
opening voor de kachelpijp waar ik meteen met mijn hoofd tegenaan loop, hetgeen 
een stralende blik bij Luctor teweeg brengt. 'Kijk, dat is toch prachtig, dat geluid! 
Luister ook eens naar die belletjes.' Hij tikt tegen de bellen en de kachelplaat. Ont- 
roerend om een groot kind van 81 te zien stralen. In de hoek, voor de ramen, bevindt 
zich een groot werkblad, schuin oplopend. Er staat een stoel op een houten construc- 
tie om voor de juiste werkhoogte te zorgen. Overal pennen, potloden en papier. Mu- 
ziekpapier waarvan de balken zo klein zijn dat de nootjes lijken op kleine poepjes 
van minivliegjes. Als ik vraag of hij echt enig idee heeft op of tussen welke lijntjes 
hij een puntje zet, antwoordt hij dat het nog wel gaat. Daar de voorraad minibalk- 
jespapier nog lang niet op is, zal er voorlopig wel niet veel veranderen. 

'Ik schrijf eerst in het klad. Dat gaat vrij snel. Dan komt er een tweede klad, voor 
verdere uitwerking en orkestratie. Ik ben nooit zuinig met muziekpapier. Daarna pas 
netjes. Het klein en duidelijk schrijven ben ik gewend. Mijn handschrift is goed te 
lezen. Dat moet ook, vind ik, want je moet muziek goed kunnen lezen. Ook a prima 
vista.' 

Ik confronteer hem met een paar van zijn eigen uitspraken uit een interview uit 
1978: 'Ik ben geïnteresseerd in de verspreiding van de klank in de ruimte, [. .. ]dat 
de klank niet als een massa uit een kern komt, maar dat het van verschillende kanten 
komt, voortbouwend op de idee van de stereofonie, zoals die b.v. ook door Berlio; 
is toegepast. Door mijn werk met elektronica en akoestiek ben ik geboeid geraakt 
door de verspreiding van de klank. ' Ponse reageert hierop: 'Berlioz maakte inder- 
daad gebruik van vier grote orkesten. De klank kwam dus van vier kanten. Zoiets 
komt in een compacte zaal niet tot zijn recht. Stockhausen deed dit ook in een enorm 
grote zaal in Darmstadt, met zijn Gruppen für drei Orchester en Carré für vier Or- 
chester und Chöre. Dat is een schitterend effect. Maar toch is het eigenlijk niet meer 
dan een effect. In een mooie zaal met een goede akoestiek kun je ook schitterende . 
effecten ondergaan. Op een grammofoonplaat hoor je kunstmatig stereo, je hoort af- 
zonderlijke musici zitten. Vreselijk.' 

Een tweede uitspraak van Ponse die ik citeer, is: 'Als je naar nieuwe, hedendaag- 
se muziek luistert, moet je je inspannen en een mens gaat meestal niet naar een con- 
cert om zich in te spannen, maar om uit te rusten, om het zo te zeggen. Ik houd daar 
eigenlijk geen rekening mee. ' Ponse: 'Mijn muziek maak ik in mijn taal; het is de 
klankwereld waar ik in leef. Ik vind het leuk als anderen die taal kunnen begrijpen, 
maar als je het niet mooi vindt. .. Ik schrijf wat ik schrijven wil en moet, en daarmee 
basta. Beethoven deed dat ook en Liszt had dat ook moeten doen.' 
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Horowitz 
'Toch denk ik dat de Sonate in b van 
Liszt, zeker ook in die tijd, geen hapkla- 
re brok was', leg ik Ponse voor. 'Nee, 
zeker niet. Trouwens, een groot evene- 
ment in mijn studietijd was de Liszt- 
sonate door Horowitz. Ik heb het gezien, 
gehoord, ondergaan. Niet één keer, 
maar wel vijf keer. Dit was natuurlijk 
één van zijn paradestukken in die tijd. 
Niet voor te stellen, en dan is het een 
prachtwerk, hoor! Op grammofoonpla- 
ten komt maar een klein gedeelte over 
van de werkelijkheid. Hij kon soms ook 
wel een beetje stout spelen, en kokkete- 
ren natuurlijk, maar een geweldige top- 
kunstenaar. Horowitz kwam als een 
soort atoombom, niet te geloven. Eigen- 
lijk heb ik hetzelfde gehad bij Alfred Luctor Ponse in 1996 (foto G. Makkes v.d. Deijl) 

Cortot. Als hij de Préludes van Chopin of Debussy speelde, was dat een muzikaal 
evenement. Ook hier geeft de plaat slechts een schaduw van de werkelijkheid. Ik had 
natuurlijk het geluk dat in die tijd alle grote kunstenaars in Genève speelden. Vaak 
drie of vier keer per jaar. Horowitz, Cortot, Gieseking, Haskil, Lipatti en alle, noem 
maar op. Door Haskil was ik nooit echt geroerd. Het was heel interessant en erg 
goed pianospel, maar het raakte niet mijn ziel. 

Van Baaren 
Weer is het een poosje stil. Met een vredige glimlach kijkt Luctor uit het raam. Even 
alleen met een herinnering. Onverwacht herneemt hij het woord. Hij vraagt of ik wel 
eens van Philippe Entremont heb gehoord. Gelukkig kon ik bevestigen dat ik Entre- 
mont èn als pianist èn als dirigent heb meegemaakt. 'Een geweldige pianist. Luister 
maar eens naar zijn opname van het Rave! Concert. Ik heb het tweede deel nog nooit 
zo horen spelen. Natuurlijk heb ik het ook vaak gehoord van Marguerite Long, maar 
zij kan niet aan Entremont tippen; hij begreep het ritme en het tempo van Rave!. Een 
pianist die ik ook goed vond was Theo Bruins. Laatst hoorde ik hem in een opname 
van het tweede Bartók. Een erg goede pianistiek. Ik vond zijn uitvoering een beetje 
fonetisch, maar ik heb erg grote bewondering voor Theo Bruins. Ik heb ook een op- 
name van hem met het pianoconcert van Kees van Baaren, de compositieleraar van 
Theo. Kees van Baaren vind ik een heel bijzondere componist. Schitterende muziek. 
Ik vind hem de belangrijkste man van de Nederlandse muziek.' 

'Toen ik les gaf aan het Muziek.lyceum in Amsterdam was Van Baaren mijn direc- 
teur. Ik had toen eigenlijk niet in de gaten wat voor een componist hij was; zijn mu- 
ziek werd weinig gespeeld en ik had zijn muziek nog niet geanalyseerd. Tot mijn 
grote spijt heb ik hem pas na zijn dood ontdekt.' 

Solfège 
Ponse is als leraar verbonden geweest aan de Conservatoria van Rotterdam en Gro- 
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ningen, en aan het Muzieklyceum te Amsterdam. Over die tijd en over de samenwer- 
king met zijn directeuren praat Ponse graag: 'Heel prettige directeuren had je toen 
nog. Willem Goedhart, de directeur in Groningen, hoorde mij tijdens een concert 
hier in Breukelen, en hij vroeg mij of ik bij hem wilde komen lesgeven. Een reuze 
vent, vond ik, artistiek, met gevoel voor goede muziek, maar hij moest misschien 
te veel ambtenaar worden. Wel, ik heb ja gezegd. Het leek mij interessant in het 
Noorden. In Rotterdam, met Johan Daniskas, had ik goed contact en we hebben veel 
over het solfège-onderwijs gesproken. Ik vond het in Nederland niet goed, en weet 
je wat hij deed? Hij heeft een week in Parijs op het Conservatorium solfegelessen 
gevolgd. Dat was een goede zet van hem. Toen hij terug kwam zei hij: 'Luctor, je 
hebt toch gelijk'. Hij vond toen dat alle leraren zich moesten laten omscholen. Hij 
zag dat het lezen te veel tijd in beslag nam en dat te weinig begrijpend werd gelezen. 
Dat is nodig voor de systematiek in de pianistiek. Je leest muziek zoals je de krant 
leest. Geen lettergrepen, maar begrippen. Probeer jij de toonladder van es-mineur 
maar eens heel snel hardop te lezen; je struikelt over de woorden. Muziek is een taal 
die je moet leren. Dan kun je er pas over praten. Met gewoon gesproken taal kun 
je gedachten uitwisselen; je kunt communiceren, meningen delen of bestrijden. Mu- 
ziek is gevoelscommunicatie, een sfeer; het houdt een boodschap in, net als een goed 
schilderij. Ik gaf soms opdracht om een bepaald stuk te studeren, maar soms liet ik 
zelf een stuk kiezen. Ik kon dan zien wat zijn smaak was, waar hij van houdt. In 
Frankrijk kreeg je drie solfegelessen in de week, bestaande uit techniek, dictee, theo- 
rie en zingen. Je werd hard aangepakt als je iets niet snel genoeg kon. Snel uitspre- 
ken tijdens het zingen en ritmisch foutloos. Op school leerden we al vroeg het abso- 
lute do-re-mi systeem. Als totaal geloof ik niet dat de opleidingen vroeger beter wa- 
ren dan nu. Vroeger deden wij aan analyse, maar het hoefde niet. Je deed het omdat 
je het leuk vond of interessant. Er waren ook veel pianisten die alleen maar piano 
speelden. Tegenwoordig is toch meer analyse verplicht, en het verdiepen in de mu- 
ziek om te zoeken naar wat achter de tekst zit.' 

Lesgeven 
Dat zoeken achter de noten, is dat niet kenmerkend voor een componerende pianist? 
Ponse: 'Ja, pianisten als Lhevinne, Rachmaninov en Skrjabin componeerden ook; zij 
kenden natuurlijk hun vak, maar hadden tevens een brede interesse.' Vanuit analyse- 
rend studeren komt eigenlijk vanzelf de behoefte aan lesgeven. 'Lesgeven,' zegt 
Ponse, 'vond ik eigenlijk altijd erg leuk en interessant. Als ik een nieuwe student 
kreeg probeerde ik er achter te komen wat hij voelde en dacht. Is hij oppervlakkig 
of diepzinnig, voelt hij echt of niet? Kennis maken met zijn persoonlijkheid, probe- 
ren die te ontdekken. Sommige studenten zijn niet zo open; dat is wat lastiger. Na- 
tuurlijk is de techniek belangrijk. Iemand speelt en je ziet wat je wilt gaan doen; dit 
erbij, dat eraf, je weet hoe dat gaat. Je pakt het dan meteen aan. Proberen uit iemand 
te halen wat er in zit.' 

Repertoire 
Het wordt donker buiten en Annemarie komt naar beneden. We drinken nog wat en 
we praten nog wat over het bestaan. We bekijken een album met programma's, re- 
censies en foto's. Een fragment uit een recensie: 'Francks Variations Symphoniques, 

34 PIANO BULLETIN 1996 nr. 2 



...

.!. 

dit briljante werk[ ... ] met Eduard van Beinum [ ... ]de pianist, Luctor Ponse, speelde 
de solopartij intensief muzikaal en gracieus' Ook mooi is de kritiek in een krant uit 
1958, waarin zijn uitvoering van Bartóks Sonate 'een belangrijke muzikale gebeurte- 
nis' wordt genoemd. Een ander fragment luidt: 'Zolang de jeugd nog niet voldoende 
bekend is met Haydn en Beethoven, kan de muziek van Luctor Ponse gerust het veld 
ruimen, of beter geplaatst worden op een programma van uitsluitend dergelijke wer- 
ken. De weinige luisteraars die zulks prefereren kunnen zich daaraan verlustigen. ' 
'[ ... ]het kwintet van Ponse gaf veel dissonanten te horen. Om dergelijke muziek te 
analyseren en te memoreren is onbegonnen werk. Dit werk is een opeenstapeling van 
moeilijke passages voor de blazers en als speelstuk technisch zeer moeilijk te realise- 
ren. Wanneer tonaliteit, ritme en melodie ontbreken, houdt men alleen brokstukken 
over van muzikale invallen, die veel beter op primitieve instrumenten zouden zijn te 
verwezenlijken, b.v. foekepotten en midwinterhoorns. De technisch volmaakte bouw 
van de blaasinstrumenten die ontstaan is door de behoefte aan muziek maken volgens 
een bepaald patroon, is bij deze muziek overbodig. Waarom allerlei rauwe tonen, 
geproduceerd uit gecultiveerde instrumenten. Het stuk deed denken aan een illustra- 
tie van een situatie op een boerderij met gekakel van pluimvee, omlijst door lawaai 
van pneumatische boren. Toch, aan het eind: een slotakkoord, zo van akkoord 
gesproken kan worden. Wellicht de eerste en de laatste kennismaking voor de jeugd. ' 
Glimlachend hoort Luctor mijn voordracht aan. 

Ook zit er een repertoirelijst uit 1945 tussen Ponses archiefmateriaal: deze omvat 
vrijwel alle pianowerken van Piet Ketting, Badings, Pijper, Jan Mul, Rudolf Escher, 
Flothuis, Frank Martin, Roger Vuataz, Bartók, Prokofjev, Poulenc, Ravel, Debussy 
en Fauré. Bach, Beethoven, Haydn en Mozart ontbreken. 'Die heb ik natuurlijk ook 
gespeeld, maar er zijn al zoveel goeien die dit ook doen, het gaat niet om het beter 
doen.' Het lijstje met werken en concerten met orkest: Bach, Mozart, Beethoven (al- 
le vijf), Schumann, Franck, d 'Indy, Fauré (Fantaisie en Ballade), Ra vel (beide con- 
certen), Roussel, Poulenc (Concerten en Aubade), Bartók (alle drie en het Concert 
voor twee piano's en slagwerk), Alan Rawsthorne, Frank Martin (Concert en Balla- 
de), Badings, Oscar van Hemel, Henkemans, Hindemith (twee), Szymanowski, De 
Falla, Florent Schmitt, Strawinsky, Luctor Ponse en Al ban Berg ( Concerto da Ca- 
mera). 'Ik heb bijna alles uit het hoofd gespeeld, hoewel ik erg goed lees. Nu zou 
ik dat niet meer doen.' 

Terwijl Luctor nog een kop thee inschenkt is het even stil. Na een slok staat hij 
op. Even wat bewegen, dat is goed, zegt hij. Het dikke boek met Haydn symfonieën 
komt nog even ter sprake, met veel liefde en respect, fluisterend bijna, vertelt hij 
hoe waardevol en belangrijk deze kennismaking is geweest. 'Ik ben nu 81 en weet 
je wat ik veel beluister? Alle strijkkwartetten van Haydn. Dat vind ik zo fan- 
tastisch .... oh, wat een muziek zeg!' 

Noot: 
Emile Jaques-Dalcroze, 1865-1950. Studeerde o.a. compositie bij Bruckner in Wenen en bij Delibes in 
Parijs. Zag de beoefening van ritmiek als het belangrijkste middel voor de muzikale vorming. Ontwik- 
kelde een methode voor ritmische gymnastiek. 
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