
Ik zoek de muziek die recht naar mijn hart gaat- Een interview met Benjamin Haemhouts 

Nog voor hij afstudeerde aan het Lemmensinstituut speelde hij al bij het Rotterdams 

Philharmonisch Orkest, op zijn 23e vervoegde hij het Bamberg Symphoniker als solo 

trombonist, en vandaag staat hij tien jaar als artistiek directeur en chef-dirigent aan het roer 

van CASCO Phil. Een parcours dat ogenschijnlijk in logische etappes verliep, maar wie in 

gesprek gaat met Benjamin Haemhouts merkt al snel dat evidentie niet in zijn woordenboek 

staat. Passie en intuïtie, des te meer.  

Was het een weloverwogen keuze om na jaren van intensief musiceren te kiezen voor het 

dirigeren? 

Het was een heel resolute maar ook heel spannende beslissing. Elke musicus zal kunnen 

beamen dat een carrière uitbouwen bij een toporkest zoals Bamberg Symphoniker niet 

vanzelfsprekend is, laat staan de beslissing om er van de ene dag op de andere mee te 

stoppen. Maar enkele keren in het leven moet je jezelf durven afvragen of hetgeen je doet 

je nog genoeg energie en voldoening geeft. Mijn passie voor het dirigeren, ontstaan dankzij 

samenwerkingen met topdirigenten zoals o.a. Simon Rattle, Kent Nagano, Valery Gergiev, 

Bernard Haitink, en mijn fascinatie voor de psychologie van een orkest zoals die aan bod 

kwam in de dirigeerlessen van Alexander Polyanichko, maakten mijn drang om op een 

andere manier met muziek bezig te zijn te groot.  

Het begin van een nieuw hoofdstuk 

Ik wou een ander pad inslaan en er ontstond een soort urgentie en de neiging om de dingen 

sneller te willen laten gaan. Dat ongeduld heeft mij soms parten gespeeld. Ondertussen heb 

ik geleerd dat bepaalde processen niet te pushen vallen omdat ze op een organische manier 

verlopen. Elk project heeft een incubatieperiode nodig om het goed en stevig te 

onderbouwen. Dus ook al kost het moeite, je moet het tijd geven om te rijpen, net zoals 

goede wijn. 

Je leidt CASCO Phil artistiek en muzikaal. Hoe vul je die dubbele rol in? 

Ik zie mezelf vooral als een inspirator, niet zozeer als een leider. Sowieso heb ik een hekel 

aan figuren die zich vanuit een bepaalde functie autoritair gedragen. Leiderschap vul je op 

vele manieren in, en wordt door iedereen anders gezien en ondervonden. Als ik voor het 

orkest sta, is het mijn bedoeling om te inspireren en iedereen mee te krijgen, niet alleen 

vanuit mijn eigen perspectief maar vanuit de dynamiek die ontstaat door samen te werken 

met gelijkgezinde muzikanten. Ik zie het dus vooral als mijn taak het proces te faciliteren. 

Natuurlijk weet ik wat ik wil wanneer we beginnen repeteren en is er een richting waar ik 

probeer naartoe te gaan maar dat is niet meer dan een kader dat op het moment zelf wordt 

ingevuld, en de inbreng van de muzikanten is hierbij essentieel. Elke repetitie en elk concert 

leiden tot een ander resultaat. Zeker een concert! De dynamiek van een concert is een 

onbeschrijflijk proces dat haast niet te analyseren valt. Soms neemt het een wending die je 

totaal niet had verwacht, gewild of gehoopt, maar er ontstaat wel iets, het gebeurt gewoon. 

Op die momenten kan je als dirigent twee dingen doen: ofwel neem je de macht of je gaat 

mee met de flow. Ik kies voor het tweede. 

 

 



Omdat je als leider geen groepsproces wil sturen dat spontaan verloopt?  

Klopt, en wanneer je het niet meer onder controle hebt, moet je het loslaten. De soms 

ziekelijke drang naar controle van dirigenten die bij wijze van spreken een orkest aan de 

ketting willen leggen heeft een totaal averechts effect. Niet alleen de muziek gaat eraan 

kapot, maar ook de relatie met de muzikanten en het vertrouwen van het orkest. Terwijl je 

dat vertrouwen net moet bewaken en koesteren.  

Over die relatie zei Claudio Abbado in zijn laatste interview: “ Ik ben geen vroedvrouw die het 

orkest moet helpen bevallen!  Hetgeen gebeurt is hun verdienste ” 

Een treffende vergelijking, maar ik plaats daar meteen een kanttekening bij want Abbado 

was natuurlijk een van de allerbesten en hij heeft ook altijd op topniveau gewerkt. Berliner 

Philharmoniker is naar mijn mening het beste orkest ter wereld, niet alleen qua klank of 

technische perfectie, maar ook als groep. Ze zijn ronduit fascinerend om naar te kijken. Dus 

met dat kaliber aan muzikanten is er sowieso minder nodig. En ik ben ook Claudio Abbado 

niet (glimlacht). Niet alleen binnen CASCO Phil, maar ook als gastdirigent, ben ik nog 

constant bezig met niveau: zijn ze goed voorbereid? wat kan ik bereiken met deze groep? 

Dat probleem stelt zich natuurlijk niet in de prestigieuze orkesten zoals Berlijn, waar er bij 

elke auditie pakweg duizend kandidaten opdagen en waar er elke dag gerepeteerd wordt. 

Waarmee ik hoegenaamd niet wil zeggen dat de kwaliteit bij ons niet aanwezig is, maar het 

is nu eenmaal een heel andere context. De zoektocht naar de juiste musici, en de juiste 

combinatie van musici, vergt energie en tijd, en is een moeizaam proces. Met CASCO Phil 

zijn we in dat opzicht nog volop in ontwikkeling. 

Na tien jaar? 

Tien jaar is peanuts voor een orkest. Nu pas - ik zou eerder moeten zeggen: nu al - hebben 

we een solide basis van goede musici;  loyaal, gemotiveerd, goed voorbereid en open 

minded. En dat merk ik aan de continuïteit van de concerten. We zijn in staat om te pieken, 

boven onszelf uit te stijgen, en dat gebeurt meer dan vroeger. Op deze basis kunnen we 

bouwen. De verdere professionalisering van het orkest o.a. op het vlak van planning, 

productie, communicatie, verkoop, sponsoring, … loopt hier parallel mee. 

Welke zijn de uitdagingen voor de volgende tien jaar? 

Volgens mij is er voor ons een grote rol weggelegd in het verder verbreden en vernieuwen 

van het repertoire. Door klassiek, romantisch en hedendaags repertoire te combineren 

kunnen we hedendaagse muziek terug op de concertagenda te zetten, hetgeen absoluut 

noodzakelijk is indien we het uit de vergeethoek willen halen waarin het de laatste jaren is 

beland. Die discussie kadert in een bredere context. Velen zullen terecht stellen dat er heel 

wat aandacht is voor hedendaagse muziek en hierbij wijzen naar festivals en ensembles die 

er specifiek op gericht zijn. Daarnaast merk je ook dat workshops, master classes en 

wedstrijden voor jonge componisten boomen. De stimulans is enorm en ik juich dat toe. 

Alleen creëer je hiermee een overaanbod want er zijn gewoonweg te weinig spelers in het 

klassieke veld die die muziek zullen uitvoeren, en dat is bijzonder jammer.  

Het is een vicieuze cirkel. Hedendaagse muziek lokt te weinig publiek dus de ticketverkoop 

valt tegen, waardoor het ook steeds minder geprogrammeerd wordt. Het resultaat is een 

verschraling van het aanbod. Festivals kunnen dat deels opvangen. maar ook zij hebben die 



commerciële reflex. Bij een te experimentele programmakeuze zal het publiek afhaken  en 

sponsors zullen de volgende editie minder vrijgevig zijn, of zich zelfs terugtrekken. Alle 

cultuurspelers zijn dus gebonden aan die economische realiteit. Dat is frustrerend maar ook 

een opportuniteit want ook al tover je de vermarkting van cultuur niet weg, met de nodige 

flair en een dosis moedige beslissingen dans je er wel omheen. Het zou fantastisch zijn als 

we met z’n allen die uitdaging zouden aangaan want als we muziek als kunstvorm willen 

koesteren moet nieuw geschreven muziek ook echt een plaats krijgen in de concertzaal.  

Je carrière verloopt internationaal. Merk je culturele verschillen in de manier waarop er met 

hedendaags repertoire wordt omgegaan?  

Landen of culturen zijn moeilijk te vergelijken. Als ik al een verschil zie ligt dat voornamelijk 

op het vlak van zelfbewustzijn. Als ik in Mexico ga dirigeren bijvoorbeeld merk ik wel een 

soort nationale trots om de muziek van eigen bodem te spelen. Plus, op muzikaal gebied is 

ons gewicht ook gering vergeleken met landen zoals Duitsland of Oostenrijk, waar voor een 

deel de bakermat van de klassieke muziek ligt. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Spanje 

waar uit de rijke vooral  volkse muziektraditie veel verschillende stijlen zijn ontstaan. In 

ieder geval valt het wel op dat in die landen eigen componisten vaker een forum krijgen, en 

daar kunnen wij allicht nog veel van leren.  

Er staan dit seizoen meerdere gastdirecties op je programma. Je aanpak wordt in het 

buitenland duidelijk gewaardeerd.  

Voor mij is het heel inspirerend, boeiend en leerrijk om te werken met orkesten die ik niet 

ken. In elk orkest zit natuurlijk een andere dynamiek en in het begin van het proces is het 

altijd een beetje afwachten, maar ik voel wel dat de muzikanten mijn aanpak appreciëren, 

er veel voldoening uit halen en die als verfrissend ervaren. Dat ligt deels aan het feit dat ik 

een ander repertoire meebreng maar ook aan mijn manier van werken, die misschien 

minder conventioneel is dan de meeste dirigenten. 

Minder conventioneel in de zin van meer bescheiden? 

Bescheiden in de zin dat ik mij dienstbaar opstel. Ik sta ter beschikking van het orkest en ik 

wil dingen mogelijk maken zonder mezelf een glansrol te geven. Veel dirigenten eisen 

aandacht op voor zichzelf. Dat levert spektakel op, maar die aandacht gaat dan niet naar de 

muziek gaat, en dat is spijtig. Niet alleen werkt dat op lang termijn niet, maar het ligt ook 

totaal niet in mijn karakter. En onconventioneel omdat ik heel intensief werk en mij niet 

houdt aan de regels; niet in de omgang met musici maar ook niet wanneer het gaat om 

historische interpretaties. Ik doe wat ik aanvoel en waarvan ik denk dat het werkt. De rest 

interesseert mij niet. Uiteindelijk is het enige dat telt: Spielfreude. Daar gaat het over in dit 

vak. Het is leuk om musicologische wijsheid te vergaren, en onderzoek vind ik interessant, 

maar voor mij spreekt muziek voor zich. Als een partituur niet tot zijn recht komt moet je er 

samen aan werken.  

Tenslotte: wat is je top 3 van favoriete componisten? 

Dat is een moeilijke vraag. Mijn voorkeuren variëren nogal naargelang de projecten waar ik 

mee bezig ben. Maar sowieso staat Beethoven op 1, gevolgd door Stravinsky en 

Chostakovitch. Beethoven voor de pure schoonheid, de genialiteit, en de unieke energie die 

die muziek bij mij losmaakt. Stravinsky omdat hij belangrijk is geweest voor onze 



muziekgeschiedenis en de verbinding tussen muziek en ballet heeft gerealiseerd. En 

Chostakovitch omdat de 15e van Chostakovitch gedirigeerd door Valery Gergiev een 

sleutelmoment is geweest in mijn leven; het moment waarop Ik besefte dat ik op een 

andere manier met muziek wou bezig zijn. En dirigent geworden ben.  

Wat het hedendaagse repertoire betreft, denk ik in de eerste plaats aan Schönberg,Berg, 

Webern, de tweede Weense school, maar ook aan Boulez, Xenakis, Kurtág. Die laatsten 

worden helaas nog heel weinig gespeeld. Ook vandaag zijn er zoveel componisten die 

fascinerende muziek schrijven, een unieke muzikale taal hanteren. Muziek die soms heel 

experimenteel kan zijn, maar recht naar je hart gaat.  

 


