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De 88-jarige toonkunstenaar heeft een roemrijk leven als componist en dirigent. Hij maakte vele indrukwekkende reizen

Wie bij Otto Deden op 
bezoek gaat, kan niet om 
zijn voormalig beroep 
heen. ‘Toonkunstenaar’ 
staat op een glimmend 
bordje naast zijn 
voordeur. En dat dekt de 
lading goed, want de 88-
jarige Dordtenaar heeft 
een roemrijk verleden als 
componist en dirigent. 

door Yvonne Dombrakis

DORDRECHT - De geboren 
Amsterdammer groeide op 
in de hoofdstad. Muziek fas-
cineerde hem al van kleins 
af aan. 
“Toen ik nog geen 10 jaar 
oud was, zat ik al achter het 
orgel in de kerk. Mijn onder-
wijzer in de derde klas was 
daar de organist, dus dank-
zij hem kon ik dat doen.” 
En vanwege zijn talent, 
want Deden was zeer mu-
zikaal aangelegd. “Dat had 
ik gewoon in me. Het is niet 
iets wat ik van huis uit heb 
meegekregen, mijn ouders 
bespeelden geen instrumen-
ten. Wel had mijn grootva-
der een klein orgeltje. 
Daar heb ik als kleine jon-
gen alles op uitgevogeld.” 
Het wekt geen verbazing dat 
Deden zijn vrouw voor het 

eerst zag, terwijl hij achter 
de piano zat. “Er was een 
feest in een groot gebouw, 
net na de oorlog. 
Er was mij gevraagd wat mu-
ziek te verzorgen. Dat heb ik 
gedaan en toen zag ik in de 
menigte ineens een mooie 
verschijning.” 
Andersom was het bij De-
den’s vrouw geen liefde op 
het eerste gezicht. “Hij was 
graatmager en ik was niet di-
rect van hem gecharmeerd. 
Maar hij gaf niet op en heeft 
mijn hart veroverd. En kijk 
eens aan: in oktober zijn we 
65 jaar getrouwd.” 

Hectisch leven
Het leven als toonkunste-
naar was druk, enerverend, 
veelomvattend en mooi, her-
innert Deden zich. “Ik was 

vanwege al mijn werkzaam-
heden zelden thuis. Het was 
een hectisch leven. 
Overdag werkte ik op het 
Titus Brandsma College en 
’s avonds was ik op pad om 
koren te dirigeren en mu-
ziek te componeren. 
Ik ben in totaal aan 13 koren 
verbonden geweest. Van het 

Dordrechts Katholiek Ka-
merkoor  en de Dordtse Can-
torij tot aan het Rotterdamse 
koor Apollo en het Konink-
lijk Breda’s Mannenkoor; ik 
maakte overal deel van uit. 
We traden ook regelmatig 
op in het buitenland. Als we 
oppas konden regelen, ging 
mijn vrouw mee. Dat waren 
mooie, indrukwekkende 
reizen. Ik heb onder meer 
opgetreden in Tsjecho-Slo-
wakije, Italië,  Oostenrijk, 
België en Duitsland. Soms 
zaten er wel 4000 toeschou-
wers in de zaal. 
Het waren de hoogtijdagen 
van de mannenkoren. Zo’n 
koor had vaak enorme volu-
mes, dus je kon er muzikaal 
gezien alle kanten mee op. 
Van die tijd heb ik enorm 

genoten.”
Otto Deden heeft ook lange 
tijd een leerlingenpraktijk 
aan huis gehad, was op zon-
dagen druk in de weer met 
de hoogmis van de kerk en 
maakte in zijn carrière 160 
verschillende composities. 
“Die liggen allemaal in het 
gemeentearchief. 

Inspiratie
Als ik inspiratie kreeg voor 
een nieuw stuk, ging ik naar 
boven om eraan te werken. 
Het ene gedeelte riep een 
ander gedeelte op en zo 
door tot aan de laatste maat-
streep. Als ik zo bezig was, 
dan wisten onze vier kinde-
ren dat ze mij beter even niet 
konden storen. 
Ik was dan op en top gecon-

centreerd. Muziek nam een 
groot deel van mijn leven in 
beslag. Gelukkig verwijten 
mijn vrouw en kinderen mij 
dat niet. 
Ze zeggen: ‘papa was er niet 
altijd voor ons, maar op de 
momenten dat we hem no-
dig hadden was hij er on-
voorwaardelijk. Dat is een 
prettige wetenschap. In-
middels hebben we ook 11 
kleinkinderen. 

Ze wonen helaas allemaal 
niet in Dordrecht, maar we 
zien ze met enige regelmaat. 
Net als muziek is dat natuur-
lijk ook een groot geluk.” 
Deden is al ruim 20 jaar met 
pensioen. 
“Ik werd in 1950, afgestu-
deerd met het laureaat van 
de Kerkmuziekschool te 
Utrecht, directeur/organist 
bij Schola Cantorum en ben 
daar 40 jaar werkzaam ge-
weest. Daarna kon ik van 
mijn pensioen genieten. 
Ik ben er best trots op dat 
ik een veelomvattend mu-
zikaal document heb ach-
tergelaten. Regelmatig draai 
ik nog cd’s met mijn eigen 
werk erop. 
Van muziek zal ik nooit ge-
noeg krijgen”, zegt Otto De-
den tot besluit.

ALS DIRIGENT IS OTTO 
DEDEN AAN DERTIEN 
KOREN VERBONDEN 
GEWEEST

Het leven van Otto Deden was druk, 
enerverend, veelomvattend en mooi!

Otto Deden: “Regelmatig draai 
ik nog cd’s met mijn muziek 
erop. Van muziek zal ik nooit 
genoeg krijgen.”  Foto: Yvonne 
Dombrakis

In het internaat werd de kerkmuziek veel beoefend
Gedurende zijn periode in het internaat in Utrecht werd 
kerkmuziek intensief beoefend. “Het ging er daar al-
lemaal heel streng en strikt aan toe. Vrouwen waren er 
niet welkom, maar mijn echtgenote besloot lak aan die 
regel te hebben en toch langs te komen. Ze moest eerst 
bij de professor op de kamer komen, maar na een gezel-
lig gesprek had ze het gewoon voor elkaar.”

‘Toonkunstenaar’ staat op een glimmend plaatje naast zijn voordeur. En dat dekt de lading goed. 
Want de 88-jarige Dordtenaar Otto Deden heeft een roemrijk verleden als componist en dirigent. 
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